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A LA MÈME LIBRAIRIE : 

Les Tragéties de Sophocle, texte grec, publié d'apres | 

les travaux les plus recents de la philologie, avec un com- 

mentaire critique et explicatif, une introduction et une | 
notice, à l'usage des professeurs, par M. ÉD. TOURNIER. | 

1 beau volume grand in-8 de plus de 800 pages, ὌΝ τ 

Ouvrage couronné par lAssociation pour l’encouregement des 
études grecques. | 

| 
Sophocle expliqué d'après une méthode nouvelle par deux | 

traductions françaises, l'une littérale et jurtalinéaire, | 

présentant le mot à mot francais en regard des mots grecs | 
correspondants, l’autre correcte et précédée du texte grec 
avec des sommaires et des notes, format in-12 : 

Ajax, par MM. Benloew et Bellaguet. 
Antigone, par les mêmes auteurs. 
Electre, par les mêmes auteurs. 
CEdipe à Colone, par les mêmes auteurs. 
Œdiye roi, par MM. Sommer et Bellaguet. 
Pluloctète, par MM. Benloew et Bellaguet. 
Trachiniennes (les), par les mêmes auteurs. 
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laguet, ancien professeur de rhétorique, avec le texte en 
regard, revu et annoté par M. Benloew; format in-12 : 

Ajax, 1.vol. DIN τἀ. 
Antigone, 1 vol. 2 Ar: art 
Electre, 1 vol. DEN 5 0; 
OŒEdipe ἃ Colone, 1 vol. DIT. > (ὃ; 
Œdipe roi,.1 vol. 4 fr. 50 δ 
Philoctète, 1 voi. Dir. ὦν. Ὁ 
Trachiniennes (les). Ὁ [το 8ὺ ὃ 

Sophocle : Théâtre complet traduit en français par M. Bel- 

Imprimerie générale de Ch. Labure, rue de Fleurus, 9, à Paris. 
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ET DES NOTES EN FRANÇAIS 

PAR ÉD. TOURNIER 

Ancien élève de l'Ecole normale supérieure 

Agrégé pour l’enseignement des lettres, docteur ès lettre 
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NOTICE SUR SOPHOCLE. 

Sophocle naquit au bourg de Colone, en Attique, 

vers l’an 497 ou 494 avant Jésus-Christ. Il était de 

grande famile, si l’on en croit Pline l’Ancien; sui- 

vant d’autres, son père, Sophilos, exerçait la pro- 

fession d’armurier. Un musicien célèbre, Lampros, 

jui enseigna son art, auquel les anciens rattachaient, 

comme on sait, plusieurs branches d’études qui en 

sont distinctes aujourd’hui. Parvenu à l’adolescence, 

il fit partie du chœur de jeunes gens élu pour fêter, 

par le chant et la danse, la victoire de Salamine, 

On à remarqué à ce sujet que, par une coïncidence 

singulière, Eschyle avait combattu dans cette mème 

journée, et qu’une tradition y rapporte la naissance 

d’Euripide. 

:« Sophocle, dit un biographe grec, apprit la tra- 

gédie auprès d’Eschyle. » De quelque manière qu’il 

faille interpréter ce témoignage, il est certain que 

l'élève fut bientôt en état de lutter avec avantage 

AgJax, A 



2 NOTICE 

contre le maître. Les circonstances de cette lutte sont 

dignes de mention : « Sophocle encore jeune faisant 

représenter sa première pièce, dit Plutarque, comme 

il y avait de l'agitation et de l'esprit de cabale parmi 

les spectateurs, l’archonte Apséphion ne tira pas au 

sort les juges du concours; mais Cimon s'étant avancé 

sur le théâtre avec les autres stratéges pour offrir au 

dieu (Bacchus) les libations d’usage, il les retint, 

leur fit préter serment, et les forca de s’asseoir et de 

juger: ils étaient dix, un de chaque tribu, » La 

palme fut décernée à Sophocle. 

Vainqueur du grand Eschyle à son entrée dans la 

carrière, Sophocle se vit préférer plus d’une fois des 

concurrents moins redoutables, Cependant il rem- 

porta jusqu’à vingt couronnes, et ne descendit ja- 

mais au-dessous du deuxième rang. C’est dire que 

les Athéniens le jugeaient supérieur même à Euripide, 

le seul de ses rivaux, depuis la retraite d'Eschyle, 

qui méritât de lui être comparé, On assure même 

qu'à la suite de la représentation d'Antigone, leur en- 

thousiasme alla jusqu’à le nommer stratége, 

Sophocle avait composé plus de cent tragédies! 

Sept seulement, avec d'assez nombreux fragments 

des autres, sont parvenues jusqu’à nous; à savoir : 

Ajax, Électre, OEdipe roi, OEdipe à Colone, Anti- 

4. Probablement cent treize ou cent vingt-trois, 



SUR SOPHOCLE. 3 

gone, les Trachiniennes et Philoctète, C’est plus qu'il 

nest nécessaire pour justifier l'admiration des an- 

ciens. Eschyle avait laissé la tragédie grecque en 

possession de tous ses éléments essentiels : elle dut 

à Sophocle sa forme définitive. Aux deux acteurs 

qu'Eschyle, le premier, avait fait paraître sur la 

scène, Sophocle en ajouta un troisième. Il diminua 

importance du chœur, restreignit la part du chant 

au profit du dialogue, et celle du récit au profit de 

l’action. Enfin, il opéra dans la poésie tragique un 

changement semblable à celui dont la philosophie 

allait être bientôt redevable à Socrate; il la fit des- 

cendre du ciel sur la terre. Au lieu de se complaire, 

comme Eschyle, à égarer l'imagination et la pensée 

dans les ténèbres du monde invisible, 1] s’attacha de 

préférence à intéresser les plus nobles instincts de 

notre âme, l'admiration et la pitié, par la simple 

peinture de l’héroïsme et du malheur. Un mélange 

exquis de naturel et d’art, de noblesse et de viva- 

cité, fait de Son style le plus admirable modèle, et 

comme le type même, du langage tragique. C’est ici 

seulement que le drame attique a toule sa beauté ; 

rien de ce qui précède n'est parfait; ce qui succède 

ne l’est dejà plus. Il faut lire Sophocle pour connai- 

tre le vrai génie d'Athènes. 

La piété de Sophocle était célèbre dans lanti- 

auité: on ne vantait pas moins la douceur aimable 



£ NOTICE SUR SOPHOCLE. 

de son caractère et le charme de son commerce. ἢ 

comptait, dit-on, autant d’amis que d’admirateurs. 

On rapporte aussi que plusieurs rois essayèrent de 

l’attirer à leur cour, et qu’il aima mieux rester dans 

sa patrie. Le plus grand chagrin de sa longue et 

glorieuse vie fut sans doute celui qui en attrista les 

dernières années. Un de ses fils, Iophon, osa deman- 

der en justice qu'il fût interdit, comme ayant perdu 

la raison. Pour toute défense, Sophocle récita, dit- 

on, un morceau de la iragédie à laquelle il travail- 

lait alors, l'OE£dipe à Colone. Non contents de lui 

donner gain de cause, ses juges le reconduisirent en 

triomphe jusqu’à sa maison, 

Sophocle mourut en 405 avant Jésus-Christ, quel- 

que temps après son rival Euripide. Les Athéniens 

honorèrent sa mémoire par un culte public. 



ARGUMENT ANALYTIQUE 

D’AJAX. 

Le théâtre représente le camp des Grecs devant Troie; 

au fond, la tente ou baraque d’Ajax. 

L'héritage des armes d’Achille, réclamé par Ajax, ἃ été 
adjugé à Ulysse par le suffrage des Grecs. À la suite de ce 
jugement, Ajax tombe dans un sombre courroux qui se 
change bientôt en démence. Il se lève pendant la nuit, 

fond l’épée à la main sur les troupeaux de l’armée grecque, 
et assouvit sur eux sa vengeance, croyant frapper ses 

ennemis. 
Tels sont les événements antérieurs à l’action, dont 

nous instruit, au début de la pièce, un dialogue entre 
Ulysse, qui déjà soupconne Ajax du massacre des trou- 
peaux, et Pallas, qui, pour venir en aide au héros qu’elle 

protége, lui révèle toute la vérité. Ce n’est pas tout : elle 

la lui fait entendre de la bouche même d’Ajax, qui, à la 
voix de la déesse, l’esprit encore égaré, vient déposer con- 
tre lui-même, en présence de son ennemi qu’il ne voit 
pas. C’est le prologue. Ensuite paraît le chœur. composé 
de Salaminiens, concitoyens et compagnons d’Ajax. Ils 
connaissent les rumeurs qui accusent leur chef; ils s’en 

indignent ; ils s’en alarment, Tecmesse, captive d’Ajax, 



6 ARGUMENT ANALYTIQUE D’AJAX. 

leur raconte alors en détail tout ce qui s’est passé. Il n’est 
que trop vrai: Ajax est déshonoré. Heureux si le délire, 

cause de son infortune, pouvait continuer à lui en dérober 

le sentiment! Mais il sait maintenant ce qw’il a fait : plongé 

dans un morne abattement, 1] paraît méditer quelque 

dessein funeste. 

Tecmesse ouvre la porte de la tente, et l’on aperçoit 

le héros, entouré d'animaux égorgés, et poussant de sourds 
gémissements. Le chœur et Tecmesse s'efforcent en vain 

de calmer son désespoir, Il demande son jeune fils Eury- 
sace : et les graves exhortations qu’il lui adresse sont d’un 
père qui parle à son fils pour la dernière fois. Puis il con- 
gédie brusquement Tecmesse et Eurysace. Cependant, 

peu après, il vient annoncer au chœur qu'ému des larmes 
de Tecmesse, et ne pouvant supporter l'idée de laisser une 
veuve et un orphelin au milieu de ses ennemis, il abjure 

sa colère et consent à se réconcilier avec les Atrides. 

À peine s'est-il éloigné sous prétexte de mettre son 

projet à exécution, qu’un messager arrive, envoyé par 
Teucer, à qui le devin Calchas a recommandé de ne pas 

laisser sortir son frère s’il ne veut l’exposer à une mort 
certaine. Aussitôt Tecmesse et le chœur, divisés én deux 

parties, se séparent pour aller à la recherche d'Ajax. Au 
moment même où ils laissent la scène vide, le héros repa- 

raît. Ce qu'il vient de dire au chœur n’a eu d’autre objet 
que d’écarter une surveillance importune : il fait ses adieux 

à la vie et se précipite sur la pointe de son épée. Le chœur 

et Tecmesse reviennent sur le théâtre, et trouvent enfin, 

mais trop tard, celui qu’ils voulaient sauver. Teucer, qui 

a suivi de près son messager, ne tarde pas à les rejoindre 
et à mêler ses lamentations aux leurs : c’est fait d’Ajax! 

c’est fait de Teucer lui-même! 
Sür ces entrefaites, arrive Ménélas, qui prétend s’oppo- 

ser à l’inhumation d’Ajax. De là une longue ét violente 
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dispute, qui recommence entre Agamemnon et Teucer, 

quand le roi des rois vient à son tour opposer à la résis- 
tance de Teucer sa volonté souveraine. Il faut que l’en- 
nemi d’Ajax, Ulysse, intervienne lui-même auprès d’Aga- 

memnon pour le fléchir. La fin de la pièce nous fait 
assister aux apprêts des funérailles. 

On manque de renseignements précis sur l’époque où 
fut représentée cette tragédie, intitulée d’abord Ajax , puis 

Ajax porte-fouet (d'après une circonstance indiquée aux 

vers 241 et suivants), lorsque Sophocle eut composé un 

autre Ajax, Ajax le Locrien, 



TA ΤΟΥ͂ ΔΡΆΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ. 

AOHNA, 

ΟΔΥΣΣΕΥ͂Σ. 

ΑἸΑΣ. 

ΧΟΡῸΣ ΣΑΛΑΜΙΝΊΩΝ NAYTON. 

ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ. 

ΜΕΝΕΛΔΑΟΣ. 

ἈΓΑΜΈΜΝΩΝ 

ΚΩΦΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. 

ΕΥ̓ΡΥΣΑΚΗΣ. TIAIAATOTOS, ZTPATOKHPYE, 

N. B. Les chiffres mis ἃ la marge des vers comme numéros 
d’ordre sont ceux de presque toutes les éditions de Sophecle, de 

quelque manière que les vers y soient distribués, comme aussi de 
la plupart des ouvrages modernes où Sophocle est cité. 115 n’ont, par 
conséquent, qu’une valeur conventionnelle; et la différence de 
deux chiffres consécutifs ne représente point toujours exactement 

la somme des vers compris entre ces chiffres dans la présente 
édition. 

Le texte qui suit est dentique à celui de notre édition in-8 
(Hachette, 4867), si ce n’est que nous avons cru devoir, dans lin- 
térét des élèves, ajouter cà et là quelques signes de ponctuation. 



ATAZ MAZTITOPOPOZ. 

AONNA. 

Ἀεὶ μὲν, © παῖ Λαρτίου', δέδορκά σε 

πεῖράν τιν᾽ ἐχθρῶν ἁοπάσαι θηρώμενον" " 

χαὶ νῦν ἐπὶ σχηναῖς σε ναυτικαῖς" ὁρῶ 

Αἴαντος, ἔνθα τάξιν ἐσχάτην ἔχει, 

πάλαι χυνηγετοῦντα χαὶ μετρούμενον" 5 
” \ 4 24 ᾽ Ὡ 3 

ἴχνη τὰ κείνου νεοχάραχθ᾽, ὅπως ἴδης 

εἴτ᾽ ἔνδον εἴτ᾽ οὐχ ἔνδον. Εὖ δέ σ᾽ ἐκφέρει 

χυνὸς Λαχαίνης ὥς" τις εὔρινος βάσις * 
ἌΝ \ EN Gr 7 / ; ΄ 

ἔνδον γὰρ ἀνὴρ" ἄρτι τυγχάνει, κάρα 

στάζων ἱδρῶτι χαὶ χέρας ξιφοκτόνους. 10 

Kat σ᾽ οὐδὲν εἴσω τῆσδε παπταίνειν πύλης 

ἔτ᾽ ἔργον ἐστὶν, ἐννέπειν δ᾽ ὅτου χάριν 

σπουδὴν ἔθου τήνδ᾽, ὡς παρ᾽ εἰδυίας υάθης. 1 

4. Λαρτίονυ. Forme contracte campements ou quartiers des 
pour Λαερτίου. marins. 

2, Iletpdv τιν᾽.... ἁρπάσαι 4. Μετρούμενον, mesurant 
θηρώμιενον, cherchant à saisir | (de l'œil), examinant avec at- 
une occasion (cherchant l’occa- | tention,. 
sion) de tendre un piége à... 5. Ὥς, on dirait que. 

3. Σχηναῖς ναυτιχαΐς, les 6. vip pour ὁ ἀνὴρ. 
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OAYSSEYS. 

Ὦ φθέγμ. ̓ ᾿Αθάνας, φιλτ ἄτης ἐμοὶ θεῶν, 

ὡς εὐμαθές σου, χἂν dd ἧς; duos 15 
DOVAU 44000 χαὶ ξυναρπάζ οἷ φρενὶ 

χαλχοστόμου χῴδωνος ὡς ? Τυρσηνικῆςδ. 

Καὶ νῦν ἐπέγνως εὖ μ᾽ ἐπ᾽ ἀνδρὶ δυσμενεῖ 
, si " “ 

βάσιν χυχλοῦντ᾽ ", Αἴαντι τῷ σαχεσφόρῳ. 
.} — τὰ \ “δ. ». ς ΄, 

K εῖνον ὙΠΡΡ οὐδέν ἄλλον, ee πάλαι. 20 

Νυχτὸς γὰρ ἡμᾶ ἃς τῆσδεπ πρᾶγος ἄσχοπον 

ἔχει περάνας", εἴπερ εἴργασται τάδε" 

ἴσμιεν γὰρ οὐδὲν τρανὲς, ἀλλ᾽ ἀλώμεθα * 
" . em À " 

χαἀγὼ ᾿θελοντὴς" τῷδ᾽ ὑπεζύγην πόνῳ. 
΄ 2 À 

Ἐφθαρμένας γὰρ ἀρτίως εὑρίσχομεν 25 

λείας ἁπάσας χαὶ κατηναρισμένας 
2. Ξ AT ps me 

ἐχ χειρὸς αὐτοῖς 

Τήνδ᾽ οὖν ἐχείνω πᾶς τις αἰτίαν" γέμει: 

/ 2 / 8 
τ νιον “FC . 

Καί μοί τις ὀπτὴρ αὐτὸν εἰσιδὼν μόνον 

4, Ἐυναρπάζω équivaut à 

ξυλλαμδάνω, avec l’idée acces- 
soire d’empressement, d’avidité. 

Ὡς doit étre rattaché ἃ 

εὐμαθές (vers 15) : Εὐμαθὲς ὡς 
(covnua) χώδωνος. 

3. Τυρσηνιχῆς. Les Tyrrhé- 
niens ou Étrusques passaient 

pour avoir inventé la trompette 

d’airain. 

4. Βάσιν χυχλοῦντα. Pro- 
prement tournant ma marche ou 

tournant sur moi-même : allant 

et venant (comme un homme 
‘qui cherche ou qui épie) 

5. Ἔχει περάνας équivaut a 
peu près ἃ ἐπέρανε. 

6. e)ovrhc pour ἐθελοντής. 

7. Ἔχ χειρός, par une main, 
par la main d’un homme. 

8. Αὐτοῖς.... ἐπιστάταις 

comme χαὶ αὐτοὺς τοὺς ἐπι- 

στάτας idiotisme très-usité. 
9, Τήνδ᾽.... αἰτίαν équivaut 

à τῆσδε τῆς πράξεως τὴν di- 

τίοαν. 
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πηδῶντα πεδία᾽ σὺν νεορράντῳ ξίφει 30 

φράζει re χἀδήλωσεν" " εὐθέως δ᾽ ἐγὼ 
2 3/ \ 1 

χατ᾽ LYVOS ἄσσω, χαὶ τὰ μὲν σημαίνομαιἥ, 

τὰ δ᾽ ἐχπέπληγμιαι κοὐκ ἔχω μαθεῖν ὅτου". 
ΧΑ 0” ae 7 é / \ / LAMREET / 

Kxto0v ἐφήκεις * πᾶντα γὰρ τὰ τ οὖν πᾶρος 
2, 29 

TA T 
2 ͵ “ Ὃ - / 

εἰσέπειτα σὴ χυοέρνωμιαιν YEOL. 35 

AOHNA. 

Ἔγνων, Ὀδυσσεῦ, καὶ πάλαι φύλαξ ἔδην 

τῇ σῇ πρόθυμος εἰς ὁδὸν" χυναγία. 
ΟΔΥΣΣΕΥ͂Σ. 

5 7 \ - 
H χαὶ, φίλη δέσποινα, πρὸς καιρὸν πονῶ; 

ΑΘΗΝΑ. 

Ὡς ἔστιν ἀνὸ ρὸς τοῦδε τἄργα ταῦτά σοι. 

ΟΔΥΣΣΕΥ͂Σ. 

/ τ LA Καὶ πρὸς τί δυσλόγιστον ὧδ᾽ ἧξεν" γέρα ; 4ο 

AOHNA. 

Χόλῳ βαρυνθεὶς τῶν ᾿Αχιλλείων ὅπλων“. 

4. ἸΤηδῶντα πεδία, parcou- 
rant la plaine en bondissant, 

bondissant par la plaine, 
2, Κἀδήλωσεν pour χαὶ ἐδή- 

λωσεν. 
8, Τὰ μὲν σημαίνομιαι., τὰ 

δ᾽ ἐχπέπληγμιαι, les unes (par- 
mi les traces) me servent d’indi- 
ces, lesautres me déconcertent. 

4. Kodz ἔχω μαθεῖν ὅτου. 
Combinaison irrégulière des 
deux locutions χαὶ οὐχ ἔχω μα- 
θεῖν (et je ne puis apprendre) 

et χαὶ οὖχ ἔχω ὅτου (ou παρ’ 
ὅτου) μιάθω (et je n’ai personne 
auprès de qui je puisse m’in- 
former). 

5. Καιρόν comme ἐν χαιρῷ. 
6. Ἔδην.... εἰς ὁδόν, οὔνϊαγη 

ἐν. 

7. ITpùc καιρόν, utilement. 
8. Τἄργα pour τὰ ἔργα. 
9. ξεν (de ἀΐσσω) est ici 

transitif : « A-t-il lancé? » 

10, Χόλῳ τῶν ὅπλων, colère 
au sujet des armes, 



12 AIAZ ΜΑΣΤΙΓΟΦΟΡΟΣ, 

ΟΔΥΣΣΕΥ͂Σ. 

Te δῆτα ποίμναις τήνδ᾽ ἐπεμπίπτει βάσιν' ; 
ΑΘΗΝΑ. 

Δοχῶν ἐν ὑμῖν γεῖρα χραίνεσθαι φόνῳ. 
ΟΔΥΣΣΕΥ͂Σ, 

Ἦ καὶ τὸ βούλευμ᾽ ὡς" ἐπ᾽ ᾿Αργείοις τόδ᾽ ἣν ; 
ἌΘΗΝΑ. 

A 7 3 ; Κἂν ἐξεπράξατ᾽ ἡ, εἰ χατημέλησ᾽ ἐγώ. 45 

ΟΔΥΣΣΕΥ͂Σ. 

/ , ΝΝ \ “- / 

Ποίαισι τόλμαις ταῖσδε χαὶ φρενῶν θράσει; 

AOHNA, 

“- Ν “ε 

Νύχτωρ ἐφ᾽ ὑμᾶς δόλιος" ὁρμᾶται μόνος. 

ΟΔΥΣΣΕΥ͂Σ. 

τ \ / » ἃ ͵ UE 
H χαι παρέστη χαπὶ TÉOU ἀφίχετο; 

AOHNA. 

Καὶ δὴ ̓ πὶ δισσαῖς ἦν στρατηγίσιν" πύλαις. 

ΟΔΥΣΣΕΥ͂Σ. 

Καὶ πῶς ἐπέσχε χεῖρα μιχιμιῶσαν φόνου : 5 LL πῶς ERECY χείρα AU. φ ; 20 

AOHNA, 

Ἐγώ σφ᾽ ἀπείργω, δυσφόρους ἐπ᾿ ὄμμασι 

41, Τήνδε.... βάσιν équivaut 3. Κἂν ἐξεπράξατ᾽, et il au- 

pour le sens à ὧδε; βάσιν est | rait consommé sa vengeance, 
a l’accusatif, comme tenant la 4. Δόλιος, furtivement. 

place d’un mot signifiant chute, 5. Δισσαῖς.... στρατηγίσιν, 
après un composé de πίπτειν, | comme δισσῶν στρατηγῶν, des 
tomber. deux Atrides. 

2. Ὡς marque l'intention : 6. Δυσφόρους... - γνώμας, 
« dans sa pensée. » des illusions funestes, 



ΑΙΑΣ ΜΑΣΤΙΓΟΦΟΡΟΣ, 

γνώμας βαλοῦσα, τῆς ἀνηχέστου χαρᾶς", 

χαὶ πρός τε ποίμνας ἐκτρέπω σύμμικτά τε 

λείας ἄδαστα βουχόλων φρουρήματα" 
fs :.3 \ » / , 3 
ἔνθ᾽ εἰσπεσὼν, ἔχειρε πολύχερων φόνον 

χύχλῳ ῥαχίζων + χἀδόχει μὲν ἔσθ᾽ ὅτε 
1 

\ 2 / ΕῚ / / 27 

δισσοὺς Ἀτρείδας αὐτόχειρ χτείνειν ἔχων, 

ὅτ᾽" ἄλλοτ᾽ ἄλλον ἐμπίτνων στρατηλατῶν. 
? A δὲ Pa » ΤΟΥ: à / 1 5 
Εγὼ ε φοιτῶντ᾽ αἀνὸρα μανιᾶσιν VOGOIS 

13 

55 

ὥτρυνον, eicébaXhov εἰς ἕρκη καχά. 60 
" à 

Κάπειτ᾽ ἐπειδὴ τοῦδ᾽ ἐλώφησεν πόνου, 

τοὺς ζῶντας αὖ δεσμοῖσι συνδήσας βοῶν 
/ A τ) dd 17 

ποιμνας TE πάσας εἰς OOMOUS χομίξεται, 
€ 3/ » € τς, LL 22 
ως ἄνδρας, OUY ως EUREPOV αγρᾶν EY CV 2 

LES s " δέ y ἡ 
χαὶ νῦν χατ᾽ οἴχους συνδέτους αἰκίζεται. _ 65 

Δείξω δὲ χαὶ σοὶ τήνδε περιφανῆ" νόσον , 

ὡς πᾶσιν Ἀργείοισιν εἰσιδὼν θροῆς. 

Θαρσῶν δὲ μίμνε, μηδὲ συμφορὰν δέχου 
τὸν ἄνδρ᾽ "" ἐγὼ γὰρ ὀμμάτων ἀποστρόφους 

1. Τῆς ἀνηχέστου χαρᾶς dé- 

pend de ἀπείργω, du vers 51. 
2. Σύμμικχτά τε λείας ἄδαστα 

βουχόλων φρουρήματα équivaut 
à πρός τε τὴν σύμμιχτον χαὶ 

ἄδαστον λείαν, ὑπὸ τῶν βου- 
χόλων φρουρουμένην. 

8. Πολύκερων φόνον, un mas- 
sacre de troupeaux : à l’accusatif, 

comme si le verbe ἔχειρε signi- 
fait proprement ἐΐ massacrait, 

4. “Or”. Il faut suppléer de- 

vant ce second ὅτε, Écb'exprimé 
devant le premier, et interpré- 
ter : D’autres fois, tantôt l’un, 
tantôt l’autre (les Atrides excep- 
tés) des chefs. 

5. Φοιτῶντ(α).... μανιάσιν 
νόσοις, errant dans son délire, 
sous l'influence du délire, 

6. Δείξω..... σοὶ.... περιφανῆ, 
je te mettrai sous les yeux. 

7. Μηδὲ συμφορὰν δέχου τὸν 
ἄνδρ(α), et ne considère point 
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L4 DEA ; ὃς / ! ? $ 
αὐγὰς απειργῶ GAY προσόν ιν εἰσιδεῖν. 70 

= \ \ \ 2 AN 2 

Οὗτος, σὲ τὸν τὰς αἰχμαλωτίδας χέρας 

δεσμοῖς ἀπευθύνοντα ' προσμολεῖν χαλῶ᾽ 

Αἴαντα φωνῶ στεῖχε δωμάτων πάρος. 

ὈΔΥΣΣΕΥ͂Σ. 

τί δρᾷς, ᾿Αθάνα; μηδαμῶς ἔξω κάλει. 
ἌΘΗΝΑ. 

Οὐ οἴγ᾽ ἀνέξει μηδὲ" δειλίαν docti”; 75 

ΟΔΥΣΣΕΥ͂Σ. 

\ - y À 

Μὴ. πρὸς θεῶν " ἀλλ᾽ ἔνδον ἀρχείτω μένων", 5 TP | 
ΑΘΗΝΑ. 

Τί μὴ γένηται ; πρόσθεν οὐκ ἀνὴρ ὅδ᾽ hv°; 

OAYESEYS. 

= 2e 5. δ 

Ἐχθρός γε τῷδε τἀνδρὶ 
΄ 

6 \ - # 
χαὶι TONUY ETL: 

AOHNA. 

Οὔκουν γέλως ἥδιστος εἰς ἐχθροὺς γελᾶν ; 

ΟΔΥΣΣΕΥ͂Σ. 

> \ A ER | EC ; dd / 

Epot μεν ἄρλεν τοῦτον ἐν ομους μένειν. 80 

cet homme (la présence de cet 
homme) comme un malheur 

(ou un danger) pour toi. 
4. ᾿Ἀπευθύνοντα, relorquen- 

tem. 
2. Où... μηδὲ... La néga- 

tion exprimée par où tombe 
également sur les deux mem- 
bres de phrase. 

3. Ἄρεϊ, concipies, 

4, Ἔνδον ἀρχείτω μένων; 

laisse-le dans sa tente : Ἀρχείτω 
σοι τοῦτον μένειν ἔνδον. 

5. Πρόσθεν οὐχ ἀνὴρ ὅδ᾽ ἦν; 
« Ajax a-t-il 7απιαῖβ ἐξ δυῖνο chose 
qu’un homme ? » La seconde par- 
tie de la phrase est à suppléer : 
« Et penses-tu qu’il ait changé 
de nature? » 

6. Τῷδε τἀνδρὶ, mihi 
7. Ἐμοὶ μὲν ἀρχεῖ, pour 

moi, j'aime autant que. 
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ἌΘΗΝΑ. 

-Ὁ - » m 1Ùù 

Μεμιηνότ᾽ ἄνδρα περιφανῶς ὀχνεῖς ἰδεῖν; 

OAYSSEYS. 

“-- J 2 3 71 1 7 

Φρονοῦντα γάρ νιν οὐκ ἂν ἐξέστην' ὄχνῳ. 

AOHNA. 

EU EJANS 

᾽Αλλ᾽ οὐδὲ νῦν σε μιὴ παρόντ᾽ ἴδη πέλας". 

ἶ OAYSSEYS. 

Πῶς; εἴπερ ὀφθαλμοῖς γε τοῖς αὐτοῖς ὁρᾷ. 

AOHNA. 

᾿Εγὼ σχοτώσω βλέφαρα καὶ δεδορχότα. 

ΟΔΥΣΣΕΥ͂Σ. 

7 A 4 “Ὁ - / 
Γένοιτο pevrav® πᾶν θεοῦ τεχνωμένου. 

AOHNA, 

/ € \ \ JA IL. ἴδ - "ν 
Σιγὰ VUV ἑστώς, χαὶ μὲν ὡς χυρεῖς ἔχων. 

᾽ ΟΔΥΣΣΕΥ͂Σ. 

3] Ἄγ. 4 A e 

Μένοιμ." ἄν" ἤθελον δ᾽ ἂν ἐχτὸς ὧν τυχεῖν. 

AOHNA, 

Ὦ οὗτος, Αἴας, δεύτερόν σε προσχαλῶ. 
’, \ [74 2 ΄ -“ ve 

Τί βαιὸν οὕτως ἐντρέπει τῆς συμμάχου ; 

AIAX, 

5 & 7 / & 
Ω χαῖρ ᾿Αθάνα, χαῖρε, Διογενὲς TÉxVOV; 

ὡς εὖ παρέστης HAL σε παγχρύσοις ἐγὼ 

15 

85 

go 

1. Eféornv est construit ici, | pas à craindre davantage qu'il 
contrairement à l'usage, avec | te voie aujourd’hui. 
Vaccusatif, Comparez aversari, 3. Μεντἄν pour μέντοι ἄν. 
averti. 4. Μένοιμ ἄν, je puis rester 

2. Ἂλλ᾽ οὐδὲ, etc., tu n'as | (si tu le veux), je resterai 
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στέψω λαφύροις τῆςδε τῆς ἄγρας χάριν. 

AOHNA. 

Καλῶς ἔλεξας" ἀλλ᾽ ἐχεῖνό μοι φράσον, 

ἔδαψας ἔγχος εὖ πρὸς Ἀργείων στρατῷ; 95 

AIAS, 

Κόμπος πάρεστι κοὐχ ἀπαρνοῦμαι τὸ μιή΄. 

AOHNA. | 

Ἦ κα πρὸς ἈἈτρείδαισιν ἤχμασας χέρα: 

ΑΙΑΣ. | 

Qc7° οὔποτ᾽ Αἴαντ᾽ οἵδ᾽ ἀτιμιάσουσ᾽ ἔτι. | 

AOHNA. 

Τεθνᾶσιν ἄνδρες, ὡς τὸ σὸν " ξυνῆχ᾽ ἐγώ. 

ΑΙΑΣ. 

ἣν. δ 

Θανόντες ἤδη rau'* ἀφαιρείσθων ὅπλα. 100 

AOHNA. 

35 Εἶεν" τί γὰρ δὴ παῖς ὁ τοῦ 4 εν TL jus On HALG ὁ τοῦ ἀν ον 

ποῦ" σοι τύχης ἕστηχεν ; ἢ πέφευγέ GE; 

ΑἸΙΑΣ. 

Ἦ τοὐπίτριπτον κίναδος ἐξήρου μ΄ ὅπου; 

AOHNA. 

» ᾽ 

Eyoy " Ὀδυσσέα τὸν σὸν ἐνστάτην λέγω. 

ΑΙΑΣ. 
L/4 LT Ζ ” 

Ηδιστος, ὦ δέσποινα, δεσυνώτης ἔσω τοῦ 

1. Τὸ μή : sous-entendu βά- 3. Ty pour τὰ ἐμά. 
Vos. 4. Ti γὰρ δή...) ποῦ.... Et 

2. Τὸ σόν, ton langage. le fils de Laërte, où... 
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᾿θβαχεῖ θανεῖν γὰρ αὐτὸν οὔ τίπω θέλω. 

AOHNA. 

Πρὶν ἂν τί δράσης ἢ τί χερδάνης πλέον᾽ ; 

ΑἸΙΑΣ, 

Πρὶν ἂν δεθεὶς πρὸς κίον᾽ " ἐρκείου στέγης...» 

ΑΘΉΝΑ. 

ΡΝ \ δύ > / ξ ἌΣ ἃ 
Te δῆτα TOY ουστῆνον ἐργᾶσξι χαχον . 

AIAZ. 

Μάστιγι πρῶτον νῶτα φοινιχθεὶς θάνῃ. 110 

AOHNA. 

Μὴ δῆτα τὸν δύστηνον ὧδέ γ αἰκίσῃ. 

ΑΙΑΣ. 

Χαίρειν, ᾿Αθάνα, τἄλλ᾽ ἐγώ σ᾽ ἐφίεμαιἥ " 
χεῖνος δὲ τίσει τήνδε χοὐχ ἄλλην δίκην. 

AOHNA. 

Σὺ δ᾽ οὖν, ἐπειδὴ τέρψις ἥδε σοι τὸ δρᾶν, 
7 - \% δ δὲ ΤΩ 2 - 

χθω χειρι 9 φείδου μηθὲν ὠνπὲρ ἐννοεῖς. ιτὔ 

ΑΙΑΣ. 

2 

Χωρῶ πρὸς ἔργον τοῦτο᾽ σοὶ δ᾽ ἐφίεμαι 

τοιάνδ᾽ ἀεί μοι σύμιμαχον παρεστάναι. 

4. Πρὶν.... πλέον. Cela re- 
vient à dire, en changeant la 
construction qui est toute grec- 

que : « Que veux-tu faire, ou 

qu’espères-tu gagner d’ici-là (a 
la faveur de ce retard) ? » Litté- 
ralement : « Avant que tu aies 

fait quoi, avant que tu aies ga- 
gné quoi ?» l 

2. Kiov : pour χίονα. 
3. ᾿Ἐφίεμαι, je désire. 
4, Χρῶ χειρί, frappe. 
5. Σοὶ δ᾽ ἐφίεμαι,» muis jete 

recommande, je te prie. 

2 
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AGHNA, 

-“" Ν EM -“ , ΄ 

Ὁρᾷς, Ὀδυσσεῦ, τὴν θεῶν ἰσχὺν ὅση; 
4 

Τούτου τίς ἂν σοι τάνδρ 
“ -Ὁ » À ΄ 

ἢ δρᾶν ἀμείνων εὑρέθη τ 

À 

ἢ προνούστερος᾽, 
4 

α χαιρια: 120 
\ 

OAYESEYS. 

\ \ 93 +0) 

Ἐγὼ μὲν οὐδέν᾽ 010 * ἐ 
’ Ν, 

οἰχτείρω ὃς νιν 

δύστηνον ἔμπας", χαίπερ ὄντα δυσμενῆ, 
Ὁ» ε 3 » r “- 

ὁθούνεχ᾽ ἄτῃ συγχατέζευχται χαχῇ, 
͵ 

nt . © "Ὁ 

οὐδὲν τὸ τούτου" μᾶλλον" ἢ τοὐμὸν σχοπῶν. 
La \ ε - “ 3 ἢ 

Ὁρῶ γὰρ ἡμᾶς οὐδὲν ὄντας" ἄλλο πλὴν τοῦ 
YN ? € - 

εἴδ ωλ᾽, ὅσοιπερ ζῶμεν, ἢ χούφην᾽ σκιάν. 

ἌΘΗΝΑ. 

Τοιαῦτα τοίνυν εἰσορῶν, 
? 

μηδέν ποτ 

΄, 

ὑπέρχοπον 
5» ΕἸ \ , A ΕΣ 

εἰπῆς AUTOS ἐς θεοὺς ἔπος, 

μηδ᾽ ὄγχον don μιηδέν᾽, εἴ τινος πλέον 

ἢ χειρὶ βρίθεις ἢ μακροῦ πλούτου βάθει - 130 
LA LA L4 4 > 7 [2 8 

ὡς ἡμέρα κλίνει TE κἄνάγει πάλιν 
“ » ͵ A δὲ / 

ἅπαντα τἀνθρώπεια * τοὺς δὲ σώφρονας 

θεοὶ φιλοῦσι χαὶ στυγοῦσι τοὺς χαχούς. 

4. Τὴν θεῶν ἰσχὺν ὅση 

équivaut ἃ ὅση ἐστὶν ἣ θεῶν 

ἰσχύς. 
2. Προνούστερος : compa- 

ratif de πρόνους. 
3. Ἔμπας « en somme, après 

_ tout, malgré touts» doit être 

rattaché à ἐποιχτείρω, et a pour 
corrélatif χαίπερ. 

4. Τὸ τούτου, son destin. 
5. Οὐδὲν.... μᾶλλον»; non 

magis. En frâänçais : Autant 
mon destin que le sien. 

6. Ὁρῶ.... ὄντας, video esse. 
7. Κούφην, légère, c’est-à- 

dire vide, vaine. 
8. Κλίνει τε χἀνάγει πάλιν, 

fait pencher, puis relève. 
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ΧΟΡΟΣ. 
/ CT » 9 “4 

Τελαμώνιε παῖ, τῆς ἀμφιρύτου 
-ῆ ᾽ 3 ΄ Σαλαμῖνος ἔχων βάθρον ἀγχιάλου, 

σὲ μὲν εὖ πράσσοντ᾽ ἐπιχαίρω 

σὲ δ᾽ ὅταν πληγὴ Διὸς ἢ ζαμενὴς 

λόγος ἐκ Δαναῶν κακόθρους ἐπιβῇ, 

μέγαν ὄκνον ἔχω χαὶ πεφόδη μαι 

πτηνῆς ὡς ὄμμα πελείας" * 

ὡς" χαὶ τῆς νῦν φθιμένης νυχτὸς 
/ / 6 LA / Abe - 

μεγάλοι θόρυδοι᾽ κατέχουσ ἡμᾶς 

ἐπὶ δυσχλεία, 
- -- 2? 9 

σὲ τὸν ἱππομανῆ" λειμῶν ἐπιδάντ 
Ξ Fe \ 

ὀλέσαι Δαναῶν βοτὰ χαὶ λείαν 
δον 

ἥπερ δορίληπτος ἔτ᾽ ἦν λοιπὴ, 
/ 4. Ὁ 14} δύ 

χτείνοντ᾽ αἴθωνι σιδήρῳ. 

Τοιούσὸςε λόγους ψιθύρους πλάσσων 
CÉRE / ΄ 3 ὃ A 

εἰς ὦτα φέρει πάντων Οὐουσεὺυς, 
\ AN 1 

χαὶ σφόδρα πείθει. 

Περὶ γὰρ σοῦ νῦν εὔπιστα λέγει, 
\ - € / Ὁ LE 6 

χαὶ πᾶς ὁ χλύων τοῦ λέξαντος 

19 

135 

140 

150 

4. Σὲ μὲν εὖ πράσσοντ᾽ ἐπι- 4, Τῆς.... νυχτὸς..... θόρυ- 
χαίρω; je me réjouis qnand je | 601. Comme θόρυδοι περὶ τῆς 
te vois heureux, γυχτός. Θόρυθοι ἐπὶ δυσχλείᾳ 

Ϊ 5. Ὄμυα πελείας. Périphrase | équivaut ἃ θόρυδοι δυσχλεεῖς. 
qui équivaut à peu près à πέλεια. 5. Ἵππομαν ἢ, equis baccha- 

᾿ 8. Ὥς, quemadmodum, ou,ce | tum. 

qui revient au même en cet en- 6. Τοῦ λέξαντος dépend de 
droit, ita, μᾶλλον (au vers suivant). 
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χαίρει μᾶλλον 

τοῖς σοῖς ἄγεσιν χαθύδριζων΄. 

Τῶν γὰρ μεγάλων ψυχῶν teic? 

οὐκ ἂν ἁμάρτοις" " κατὰ δ᾽ ἄν τις ἐμοῦ 
τοιαῦτα λέγων oùx ἂν πείθοι" 

\ \ \ 2/2 3 / eu 

πρὸς γὰρ τὸν ἔχονθ᾽ ὁ φθόνος ἕρπει. 

Καίτοι σμικροὶ μεγάλων χωρὶς 

σφαλερὸν πύργου ῥῦμα" πέλονται" 

μετὰ γὰρ μεγάλων βαιὸς ἄριστ᾽ ἂν, 

καὶ μέγας ὀρθοῖθ᾽ ὑπὸ μικροτέρων. 

Ἀλλ᾽ οὐ δυνατὸν τοὺς ἀνοήτους 
΄ / NS / 

τούτων γνώμας προδιδάσχειν. 

Ὑπὸ τοιούτων ἀνδρῶν θορυδεῖ "- 

χἠμεῖς" οὐδὲν σθένομεν πρὸς ταῦτ᾽ 
» JF - \ ΕΣ 

ἀπαλέξασθαι σοῦ χωρὶς, ἄναξ. 

Ἀλλ᾽ ὅτε γὰρ δὴ τὸ σὸν ὄμμ᾽ ἀπέδραν, 

παταγοῦσιν ἅτε πτηνῶν ἀγέλαι" 
, , \ ὃ ε ἊΝ / 

μέγαν αἰγυπιὸν δ᾽ ὑποδείσαντες, 

τάχ᾽ ἂν. ἐξαίφνης εἰ σὺ φανείη τάχ᾽ ἂν, ἐξαίφνης φανείης, 
σιγῇ πτήξειαν ἄφωνοι. 

160 

165 

4. Χαίρει.... τοῖς σοῖς ἄχε- 3. Οὐχ ἂν ἁμάρτοις, on ne 
σιν χαθυδρίζων : à peu près | saurait manquer son but. 
comme χαίρει χαθυδρίζων τῶν 4, Πύργου ῥῦμα. Périphrase 
σῶν ἀχέων. pour πύργος. 

2, Ἵείς est construit ici avec 5. Θορυδεῖ, maledictis pe- 

le génitif, comme synonyme de | teris. 
τοξεύων. 6. Χημεῖς pour χαὶ ἡμεῖς: 
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Ἦ ῥά σε Ταυροπόλα Διὸς Ἄρτεμις, 
ci LL / 5 

ὦ μεγάλα φάτις, ὦ 

μᾶτερ αἰσχύνας ἐμᾶς, 
7) ὥρμασε πανδάμους ἐπὶ βοῦς ἀγελαία τ 

pp τλῶθς, Ξῖς Éd) SEULE 

[Strophe.] 

1 Qt 

» / 

ἤ πού τινος νίκας ἀχάρπωτον χάριν, 
he - Lu # 

ἢ ῥὰ χλυτῶν ἐνάρων 

ψευσθεῖο᾽ ", ἀδώροις εἴτ᾽ ἐλαφαδολίαις: 
A TRE) 2 ΄ 

ἢ χαλχοθώραξ εἴ τιν᾽ * ̓Ενυάλιος 

ομιφὰν ἔ; νοῦ δορὸς" ἐννυγίοι 180 μομιφᾶν ἐγὼν νου 00 (a ÿ χ ξ 

it ὑφὶ ἐ “ 
μαχαναῖς ἐτίσατο λώσαν: 

Οὔ ποτε γὰρ φρενόθεν" γ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερὰ; [Antistrophe.} 

παῖ Τελαμῶνος, ἔδας 
/ 2 / / 6 

τόσσον, ἔν ποίμναις πιτνῶν " 185 
01 4 “Ἃ ΄ὔ / > EN / 

ἤχοι γὰρ ἂν θεία νόσος" ἀλλ᾽ ἀπερύχοι 

χαὶ Ζεὺς χαχὰν χαὶ Φοῖδος Ἀργείων φάτιν. 

Εἰ δ᾽ ὑποδαλλόμενοι 

1. Ὦ μεγάλα... ἐμᾶς. Paren- 
thèse. Plusieurs formes dorien- 
nes, comme dans tousles chœurs. 

2. Wevsbeïcu est construit 
ici avec trois cas différents : 

ψευσθεῖσα γάριν ἀχάρπωτόν 
τινος vixac, frustrée quant à 

la rémunération, non recueillie 

par elle, d’une victoire; Leu- 
σθεῖσα χλυτῶν ἐνάρων; frustrée 

le’ glorieuses dépouilles ; ψευ- 
σθεῖσ᾽ ἀδώροις ἐλαφαθδολίαις, 
frustrée par des chasses heu- 
“euses sans présents pour elle, 

c’est-à-dire, par la négligence à 
lui offrir des présents après une 
chasse heureuse. 

3. Et τιν (α) comme τινα seul. 
4, Μομφὰν ἔχων ξυνοῦ Go- 

ρός, ayant à lui reprocher 
quelque chose au sujet d’une 
assistance (refusée ou payée 
d’ingratitude) à la guerre. 

5. Φρενόθεν, de ton propre 
mouvement. 

6. Ἔν ποίμναις πίτνων équi- 
vaut ἃ ἐμπίτνων (ou ἐμπίπτων) 
ποίμναις. 
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κλέπτουσι μύθους οἱ μεγάλοι βασιλῆς", 

ἢ τὰς" ἀσώτου Σισυφιδᾶν γενεᾶς, 190 

μὴ μή ν.", ἄναξ, ἔθ᾽ ὧδ᾽ ἐφάλοις χλισίαις 
LU * LT 5 \ / » 

OU EYUOV χαχᾶν QUTLV ἄρῃ. 193 
» 3, re € 

Αλλ᾽ ἄνα" ἐξ ἑδράνων, ὅπου μαχραίωνι [Épode.] 

στηρίζει ποτὲ τὰδ᾽ ἀγωνίῳ σχολᾷ τοῦ 

ἄταν οὐρανίαν φλέγων. ᾿Εχθρῶν δ᾽ ὕόδρις 
5 / 3 ε -. 

ἀτάρθητος ὁρμᾶται 
, 9 74 / ï 4 

ἐν εὐανέμοις βάσσαις ᾿, 

ἁπάντων χαχαζόντων 

γλώσσαις βαρυάλγητ᾽ : 

ἐμοὶ δ᾽ ἄχος ἕσταχεν. 

199 

209. 

ΤΕΚΜΗ͂ΣΣΑ. 

Nadç ἀρωγοὶ τῆς Αἴαντος, 

γενεᾶς" χθονίων ἀπ᾽ Ἐρεχθειδῶν, 

ἔχο γχὰς" où χηδό χομιεν στοναχὰς" οἱ κηδόμενοι 
τοῦ Τελαμῶνος τηλόθεν οἴχου. 

4, Ὑποδαλλόμενοι χλέπτου- 
σι μύθους, imaginent et répan- 

dent des mensonges. 

2. Οἱ μεγάλοι βασιλῆς, les 
‘ Atrides. 

8. Ἢ (οἵ βασιλῆς) Tac. 
C'est-à-dire Ulysse : le pluriel 

pour le singulier, 

4. Μὴ μή po). Élision 
rare, 

5. Ὄμμ᾽ ἔχων, pultum tuum 
continens, c.-a-d. delitescens. 

6, Ἄνα pour ἀνάστηθι. 
7. Ὁρμᾶται ἐν εὐανέμοις 

βάσσα!ις. Comme un incendie: 
li métaphore est préparée par 

celle du vers 196. — Βάσσαις, 
dorien pour βήσσαις. 

8. Γενεᾶς, On peut suppléer 
ὄντες. 

9, Ἔχομεν στοναχοίς comme 
στενάζομεν. Genre de circon- 

locution très-familier à So 
phocle. 
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Νὺν γὰρ ὁ δεινὸς μέγας ὠμοχρατὴς 

Αἴας θολερῷ" 

χεῖται χειμῶνι νοσήσας. 

ἘΘ ©) 

20 

ΧΟΡΟΣ. 

τί δ᾽ AE ES τῆς εὐμαρίας 

νὺξ “ὃ ε βάρος; 

παῖ τοῦ Φρυγίοιο Τελεύταντος, 
? 

3 

λέγ᾽, ἐπεί σε λέχος Re 
ἘΝ 

ΠΝ ἔχει θούρ 
€ 

ὥστ᾽ οὐχ ἂν didoue 5 

Αἴας" 

ὑπείποις. 

TEKMHESSA. 

- - / BA / DANCE = 
Πῶς δῆτα λέγω λόγον ἄρρητον "5 

θανάτῳ γὰρ ἴσον πάθος ἐχπεύσει. ποῦ 
“δι e € Ἴ 

Μανία γὰρ ἁλοὺς ἡμὶν" ὁ κλεινὸς 

νύχτερος" Αἴας ἀπελωδηήθη " 
φ 3. Ἂ ΤΝ 8 ΓΚ ΡΤ} ὃ 

τοιαῦτ ἂν LOOLG σχηνῆς ÉVOOV 

χειροδάϊχτα σφάγι᾽ αἱμοδαφῇ, 

χείνου χρηστήριαῦ τἀνδρός. 

4. Θολερῷ, qui trouble son 

âme : (comme l’orage trouble les 
eaux.) | 

- Ἐνήλλαχτα!, 
locum, 

8, Εὐμαρίας comme edpa- 
ρείας. 

4. Λέχος δουριάλωτον; cou- 
che de captive. 

5. Λέγω est au subjonctif. 
Ce mode s’emploie souvent dans 

recepit in 

220 

les questions que l’on s'adresse 

à soi-même. 
6. Ἣμιὶν comme ἡμῖν. 
7. Νύχτερος, nocturnus, 

c’est-à-dire noctu. 

8. Τοιαῦτ᾽ ἂν ἴδοις équivaut 

ἃ peu près ἃ χαὶ γὰρ ἴδοις ἄν. 
9. Χρηστήρια, victimes : pro- 

prement les victimes qu’on im- 

muolait avant de consulter un 

oracle, ou aprèsl’avoir consulté. 
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ΧΟΡΟΣ, 
e $ Οἵαν ἐδήλωσας [Strophe.] 

ἀνέρος αἴθονος" ἀγγελίαν" 
” “ \ \ 

ἄτλατον οὐδὲ φευχτὰν, . 

τῶν μεγάλων Δαναῶν ὕπο χληζομέναν, 225 

τὰν ὁ μέγας μῆθος ἀέξει". 

Οἴμοι φοδοῦμαι τὸ προσέρπον. Περίφαντος" ἁνὴρ 

θανεῖται, παρατχήκτῳ χερ 
\ \ 

L συγχαταλτας 230 

χελαινοῖς ξίφεσιν βοτὰ χαὶ βοτῆρας ἱππονώμας ς DEG τ LA 50779 τὴν μᾶς. 

ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

“-Ὁ -. L ε "ὮἝὉ 

ὮὭμοι" χεῖϑεν χεῖθεν do ἡμῖν 233 

δεσμῶτιν ἄγων ἤλυθε ποίμνην " 
δ᾿ ss) 1,6 > Ἵ 199 A / 
ὧν τὴν μεν ἔσω σφάζ ἐπὶ γαῖας, 235 

ἱ 
\“ ᾿"υ 

τὰ δὲ πλευροχοπῶν ὃ ίχ᾽ ἀνερρήγνυ. 

Δύο δ᾽ ἀργίποδας χριοὺς ἀνελὼν, 
-ᾳ \ \ \ en » 

τοῦ μὲν χεφαλὴν χα! γλῶσσαν LAON Y ΐ 
ῥιπτεῖ" θερίσας, τὸν δ᾽ ὀρθὸν ἄνω 

΄, 

κίονι δήσας, 
(4 s #1] 

μέγαν ἱπποδέτην ῥυτῆρα λαξὼν 

4. Αἴθονος. Forme rare pour 
αἴθωνος. 

2. ἌἊἈνέρος.... ἀγγελίαν, 
comme ἀγγελίαν περὶ ἀνέρος. 

8. Τῶν μεγάλων Δαναῶν, 
les chefs. 

4. Τὰν ὁ μέγας μῦθος ἀέξει, 
qui grandit (s’accroit de bruits 
nouveaux) à force d’être ré- 
pétée, 

5. Περίφαντος, découvert, 
convaincu. 

6. Ὧν (à savoir ποιμνίων) 
équivaut pour le sens au collec- 
tif ποίμνης; τὴν μὲν (ἃ savoir 
ποίμνην), une partie du trou- 
peau, 

7. Ἔσω comme ἔνδον ou 
οἴχοι. 

8. Ῥιπτεῖ comme ῥίπτει, 
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παίει λιγυρᾷ μάστιγι διπλῇ", 

χαχὰ δεννάζων ῥήμαθ᾽ ἃ δαίμων 
-: ἊΝ » 

χοὐδεὶςἢ ἀνδρῶν ἐδίδαξεν. 24 ot 

ΧΟΡΟΣ. 
. . 

Ὥρα τιν ἤδη τοι [Antistrophe ] 

χρᾶτα χαλύμμιασι χρυψάμιενον 

ποδοῖν χλοπὰν ἀρέσθαι, 
s\ A » / Ν Ἐ y 
ἢ θοὸν εἰρεσίας ζυγὸν ECOLLEVOY 

de CU ποντοπόρῳ vai pLedetve " 250 

τοίας ἐρέσσουσιν ἀπειλὰς δικρατεῖς" Ἀτρεῖδαι 
- 

200" ἡμῶν" πεφόθημαι λιθόλευστον Ἄρη 
“ \ “- cr 4 » 

ξυναλγεῖν μετὰ τοῦδε τυπεὶς, τὸν ic ἄπλατος ἴσχει. 

ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

-Ὁ L/4 

Οὐχέτι - λαμπρᾶς γὰρ ἄτερ στεροπῆς 257 
14 re k AV dr 8 ἄξας ὀξὺς νότος ὡς λήγειδ, 

ἘΞ ΄ » 5 
χαὶ νῦν φρόνιμος νέον ἄλγος ἔχει. 

Τὸ γὰρ ἐσλεύσσειν οἰχεῖα πάθη, 260 

1. Taies... μάστιγι διπλῇ 
équivaut ἃ παίει ὡς μάστιγι, 
διπλώσας τὸν ῥυτῆρα. 

2. Κοὐδεὶς pour χαὶ οὐδεὶς. 
3. ἸΠοδοῖν χλοπὰν ἀρέσθαι 

comme ἀρέσθαι φυγήν; prendre 
a fuite. 

4. Zuyoy ἑζόμενον. Avec les 
verbes qui signifient s'asseoir, 
les poëtes mettent souvent le. 
nom du siége à l’accusatif. 

5. Μεθεῖναι, à savoir τὴν 

φυγήν, représenté dans le pré- 
cédent membre de phrase par 

la circonlocution ποδοῖν 4)0- 

πάν. 
6. Διχρατεῖς. Synonyme poé- 

tique de δύο. 

7. Λιθόλευστον Ἄρη; la la- 
pidation. 

8. Λαμπρᾶς.... ἄτερ στερο- 
πῆ: ἄξας- ὀξὺς νότος ὡς λήγει; 
cito (ὀξὺς) desüit furere, ut 

Auster sine fulmine ortus, 
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Ε » 

und evès ἄλλου παραπράξαντος᾽, 

μεγάλας ὀδύγας ὑποτείνει. 

ΧΟΡΟΣ, 

3 , 2 Ὁ Ὁ 

Ἀλλ᾽ εἰ πέπαυται, κάρτ᾽ ἂν εὐτυχεῖν δοχῶ" - 

φρούδου γὰρ ἤδη τοῦ καχοῦ μείων λόγος γᾶς ΚΟ LE 
TEKMHEEA, 

Ν᾽ Ἃ Ἄ 
Πότερα δ᾽ ἂν, εἰ νέμο: τις αἵρεσιν, λάδοις 265 
(λ ᾽ ΕΝ ἐὸ Ν 1 

φι OUS ἀνιῶν αὑτὸς NOOVES EYELV, 

A 2 - ; - 

ἢ χοινὸς ἐν χοινοῖσι" λυπεῖσθαι ξυνών ; 
ΧΟΡΟΣ. 

Τό τοι διπλάζον", ὦ γύναι, μεῖζον κακόν. 

ΤΕΚΜΉΣΣΑ. 

Ἡμεῖς" Go” οὐ νοσοῦντες ἀτώμεσθα νῦν". 

ΧΟΡΟΣ, 

ea - 9, "4 [ e 
Πῶς τοῦτ᾽ ἔλεζας : οὐ χάτοιδ᾽ ὅπως λέγεις. 270 

TEKMHEEA. 

€ \ ° CU e HAINE , - / 

Avr ÉRELVOS, AVIR ἦν ἐν τῇ νύσῳ, 

4. Μηδενὸς ἄλλου παραπρά- 
ξαντος, quand on est le seul 

coupable, le seul auteur de ses 

maux {(παραπράσσειν, contre- 
venir, faillir). 

2. Κάρτ᾽ ἂν εὐτυχεῖν δοχῶ, 
optime se habere eum credide- 

rim. 
3. Φρούδου γὰρ ἤδη τοῦ 

χαχοῦ μείων λόγος, car on fait 
moins d'attention au malheur, 

une fois qu’il est passé, 

4. Φίλους ἀνιῶν, en étant 

un sujet d’affliction pour tes 
amis. 

5. Κοινὸς ἐν χοινοῖσι, con- 
sors inter consortes. 

6. Διπλάζον comme διπλοῦν. 

7. Ἡμεῖς, nous, c’est-à-dire 

Ajax. 

8. Οὐ νοσοῦντες ἀτώμεσθα 
γῦν, maintenant que nous som- 

mes guéris, c’est maintenant 
que nous sommes malheureux. 

af CS 
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EX \ 20 Dec ” ) ὦ NRA | 
αὐτος μεν Ἢ εθ OLGLY EUYET ἐν χαάχοις » 

ἡμᾶς δὲ τοὺς φρονοῦντας ἡνία ξυνών: 
“-“ 7 3, - / 

νῦν δ᾽ ὡς ἔληξε χἀνέπνευσε" τῆς νόσου, 

χεῖνός τε λύπη πᾶς" ἐλήλαται᾽ κακῇ, 275 
᾿ - IE / 2. NA T \ / 

nusic À OO οὐδὲν ἧσσον À πάρος. 
3 3 ΡΒ ἌΣ 16 τῷ / 
Ἀρ᾽ " ἔστι ταῦτα δὶς τόσ’ ἐξ ἁπλῶν χαχά;, 

ΧΟΡΟΣ. 

“Ξύμφημι δή σοι χαὶ δέδοιχα μὴ /#° θεοῦ 
/ e a ἈΝ, 2 / 

πληγή τις ἥκῃ. Πῶς VAp', εἰ πεπαυμένος “ 

͵ 

μηδέν τιῦ μᾶλλον à νοσῶν εὐφραίνεται ; 280 

ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

Ὡς ὧδ᾽ ἐχόντων τῶνδ᾽ à 
7. ὩΣ LA 

πίστασθαί σε χρή. 

ΧΟΡΟΣ. 

Τίς γάρ ποτ᾽ ἀρχὴ τοῦ κακοῦ προσέπτατο ; 

δήλωσον ἡ μὲν τοῖς ξυναλγοῦσιν τύχας. 

ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

Ἅπαν μαθήσει τοὔργον “, ὡς χοινωνὸς" ὦν. 
- \ 02 NAT EC 7247 \ ὁ) 

K et vos γὰρ ἀχρᾶς νυχτὸς 2) νιχ ἕσπεροι 285 

1. Οἷσιν εἴχετ᾽ ἐν χαχοῖς 
équivaut à τοῖς χαχοῖς ἐν οἷ- 

σιν εἴχετό. 
2, Κἀνέπνευσε pour χαὶ ἀνέ- 

πνευσε. 
8, Πᾶς complète l’idée ex- 

primée par le verbe, et indique 
qu’Ajax, dans fous ses mouve- 
ments, obéit au seul désespoir. 

4. Ἐλήλαται; hucillucagitur, 
5,’Ap(x) comme &p’où,nonne. 

6. Μή ‘x pour μὴ ἐκ. 
7. Πῶς γάρ pour πῶς γὰρ 

οὔ ; en effet, comment en se- 

rait-il autrement ? 

8. Μηδέν τι comme μηδέν. 

9. Τύχας désigne l’infortune 

actuelle de Tecmesse. 

40. Τοὔργον pour τὸ ἔργον. 
11. Κοινωνός, consors. 

12. Ἄχρας νυχτός, au fort, 
au milieu de la nuit, 
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“ θὲ" 3 

λαμπτῆρες, οὐκέτ᾽ ἦθον, ἄμφηχες λαδὼν 
êu { Lu OC AY ΞΕ. Η 9 fe μαίετ᾽ ἔγχος ἐξόδους ἕρπειν χενάς. 

2 \ 

Καγὼ ? πιπλήσσω χαὶ λέγω" τ χρῆμα δρᾷς, 
3 

Αἴας; τί τήνδ᾽ ἄχλητος οὔθ᾽ ὑπ᾽ ἀγγέλων 

χληθεὶς ἀφορμᾷς πεῖραν" οὔτε του χλύων ᾿““ 290 
“ , A τῷ “ὝἌ PAN / 

σάλπιγγοςῦ ἀλλὰ νῦν γε πᾶς εὕδει see 

Ὁ δ᾽ εἶπε πρός Ὥ Bai, ἀεὶ δ᾽ ὑμνούμιενα " 

Γύναι, γυναιξὶ κόσμον ἡ σιγὴ φέρει. 
“" e. € 

Κἀγὼ μαθοῦσ᾽ " ἔληξ᾽, ὁ δ᾽ ἐσσύθη μόνος. 

Kai τὰς ἐχεῖ υὑὲν οὐκ ἔχω λέγειν πάϑας " 295 
072 Ὧν CES / 4 € “- 

εἴσω δ᾽ ἐσῆλθε συνδέτους ἀΎων ce 
’ὔ 

ταύρους, κύνας salt Eye τ᾽ ἄγραν. 

Καὶ τοὺς μὲν ηὐχένιζε, τοὺς δ᾽ ἄνω τρέπων 

ἔσφαζε χἀρράχιζε, τοὺς δὲ δεσμίους 

ἀχίζεθ᾽ ὥστε φῶτας ἐν ποίμναις πίτνων". 300 

Τέλος δ᾽ ἀπάξας διὰ θυρῶν σχιᾷ τινι 

λόγους ἀνέσπα τοὺς μὲν Ἀτρειδῶν χάτα, 
À NV? -“ 

τοὺς δ᾽ ἀμφ᾽ Ὀδυσσεῖ, συντιθεὶς γέλων πολὺν, 
-“ , 3 , EU 774 ΕἸ ’ SAT AE 

OC'NY χατ ŒUTUN υοριν ἐχτισαιτ τῷ» ° 

» 3. “9 ,> τῇ γα. 
χάπειτ ἀπάζας αὖθις ἐς δόμους πάλιν 305 
ΕΣ Ξ Mie πως Ci ΣΤ χαθίςς- 

ἐμφρων μόλις πὼς ζὺν γρύνῳ χανίσταται. 

1. Auuntnces, les feux du 3. Μαθοῦσ(α), condocefacta, 
camp. c'est-a-dire castigata. 

2, Ἀφορμᾶς πεῖραν. Avoo- 4. Ἔν ποίμναις πίτνων.οΥ. 
μᾷ: a le sens neutre; πεῖραν | plus haut, vers 185. 
tient la place de ὁρμήν, tout 5. Ὅσην χατ᾽ αὐτῶν ὕύοιν 
en disant quelque chose de plus, 1 ἐχτίσαιτ᾽ ἰών, quelle terrible 
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Ὡ 
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Kai πλῆρες ἄτης ὡς διοπτεύει στέγος; 
,ὔ 7 sf 7.. ΠῚ 7 / 

TAIGUS χαρὰ θώϊνξεν: ἐν ὃ ἐρειπίοις 
- Ἴ \ 7 a 9 7 / 

νεχρῶν ἐρειφθεὶς ÉCeT ἀρνείου φόνου, 

χόμην ἀπρὶξ ὄνυξι συλλαδὼν χερί": 310 

\ \ \ τ - 3 / 

Kai τὸν μὲν ἧστο πλεῖστον ἀφθογγος χρόνον " 
2 ιν Ὡς, \ \ 2.432 ὦ 7 3:15} 

ἔπειτ᾽ ἐμοὶ τὰ δείν᾽ ἐπηπείλησ᾽ ἔπη, j 

εἰ μιὴ φανοίην πᾶν τὸ συντυχὸν πάθος, 

χκἀνήρετ᾽ ἐν τῷ πράγματος" χυροῖ ποτέ. 

Κἀγὼ, φίλοι, δείσασα τοὐξειργασμένον 315 
5. ἕξ - [2 > / 

ἔλεξα πᾶν ὅσονπερ ÉnmicTéuny. 

Ὁ δ᾽ εὐθὺς ἐξῴμωξεν οἰμωγὰς λυγρὰς, 

ἃς οὔποτ᾽ αὐτοῦ πρόσθεν εἰσήκουσ᾽ ἐγώ. 

Πρὸς γὰρ χακοῦ τε καὶ βαρυψύχου γόους 
/ δ᾽ >» «ἡ ϑὲν" 1,5 ὃ A Ύ um y 4 

TOLOUG CLEL OT ὧν ρος ἐξηγεῖτ ἐχξιν τ 320 

ἀλλ᾽ ἀψόφητος ὀξέων χωκυμάτων" 

ὑπεστέναζε ταῦρος ὡς βρυχώμενος. 
- 357 AN / -» / 6 

Νῦν δ᾽ ἐν τοιζδε κείμενος κακῇ τύχη 

vengeance il avait exercée sur 

eux. 
4. Διοπτεύει. Proprement : 

il distingue. Le déhre avait 

troublé sa vue jusque la. 
2, Ἀπρὶξ ὄνυξι forment une 

locution adverbiale; yept fait 
pléonasme, comme ποδί dans 

λὰξ ποδὶ χινήσας. 
3. Ἐν τῷ πράγματος, dans 

quelle situation. 

4, Coustruisez : Ἐξηγεῖτο 

γὰρ ἀεί ποτε ἔχειν τοιούσδε 
γόους (εἶναι) πρὸς ἀνδρὸς χα- 
χοῦ τε χαὶ βαρυψύχου.--- Πρὸς 
ἀνδρός comme ἀνδρός seul, Le 

propre d'un homme. — Téov: 
ἔχειν. Voyez la note sur le vers 
203. 

5. ᾿Ἄψόφητος χωχυμάτων, 
sans faire entendre de gémisse- 
ments, 

6. Ἐν τοιᾷδε.... καχῇ τύχῃ 
équivaut ἃ ἐν τοιδὃς ἀτυχίᾳ. 
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ἄσιτος ἀνὴρ, ἄποτος, ἐν μέσοις βοτοις 

σιδηροχμιῆσιν ἥσυχος θαχεῖ πεσών. 325 
de “ 7 

Καὶ δῆλός ἐστιν ὥς τι δρασείων᾽ χαχόν" 
La "2 “ Ni 

τοιαῦτα γάρἢ πως καὶ λέγει χὠδύρεται. 

Ἀλλ᾽, ὦ φίλοι, τούτων Ὑ A “ LEE] Jm 3 
Lo OÙVEX ἐστάλην", 

-» ? Ε] , 

ἀρήζατ εἰσελθόντες, εἰ δύνασθέ τι" 

φίλων γὰρ οἱ τοιοίδε νικῶνται λόγοις. 330 

ΧΟΡΟΣ. 

Τέχψησσα, δεινὰ, παῖ Τελεύταντος. λέγεις 
ε ὦ A KA S / = 

ἡμῖν, τὸν ἄνδρα διαπεφοιξάσθαι καχοῖς. 
ΑΙΑΣ. 

Ἰώ μοί μοι. 
ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

τάχ᾽, ὡς ἔοιχε, μᾶλλον". ἢ" οὐκ ἠχούσατε 
3 e NS “ἢ, 

Αἴαντος οἵαν τήνδε θωΐὔσσει βοήν"; 335 

ΑΙΑΣ. 

, / 

Ἰώ pot μοι. 

ΧΟΡΟΣ. 

« A » I “- “ἡ -Ὁἢ- , 

Ανὴρ EOLLEV ἢ νοσεῖν, Ἢ τοῖς πᾶλαι 

νοσήμασι ξυνοῦσι. λυπεῖσθαι παρών. 

4. Δῆλός ἐστιν ὥς τι δρα- 

σείων. À peu près comme δῇ- 
λός ἐστί τι δρασείων. 

2. Τοιαῦτα γάρ.Υ͂ οἷν la note 
sur le vers 218. 

8. ἘἜστάλην, je suis venue, 
ἀ, Μᾶλλον. Sous - entendu 

ϑεινὰ ἔσται où δεινὰ λέξω 

ὅ. Ἦ. En latin : an, 
6. Οἵαν τήνδε θωΐσσε: βοήν 

équivaut à οἵα ἐστὶν ἥδε À 
βοὴ ἣν θωύσσει. 

7. Παρών, amené par ξυ- 
νοῦσι, s'oppose, comme parti- 
cipe présent, à πάλ" Ju vers 
précédent. 
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ΑΙΑΣ, 

Ἰὼ παῖ παῖ. 
TEKMHESA, 

“᾿ / ᾽ Ἐς τ » \ \ -ο 
Ὥμοι τάλαιν. Εὐρύσαχες, ἀμφὶ σοὶ βοᾷ. 340 

Τί ποτε μενοινᾷ ; ποῦ mor εἶ" ; τάλαιν᾽ ἐγώ. 
ΑἸΑΣ, ᾿ 

Τεῦχρον χαλῶ ποῦ Τεῦχρος; ἢ τὸν εἰσαεὶ 

λεηλατήσει χρόνον: ἐγὼ δ᾽ ἀπόλλυμαι. 
ΧΟΡΟΣ. 

Ἁνὴρ φρονεῖν ἔοιχεν" ἀλλ᾽ ἀνοίγετε ᾽ 
/ y “ὰ ὦ > , 

τάχ᾽ ἄν rw αἰδῶ" adm ἐμοὶ βλέψας" λάθοι. 345 
ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

Ἰδοὺ, διοίγω προσδλέπειν δ᾽ ἔξεστί σοι 

τὰ τοῦδε πράγη", καὐτὸς" ὡς ἔχων χυρεῖ. 

AITAS, 

“ δι 6 2 ’ > -Ὁ 7 Ἰὼ φίλοι ναυδάται, μόνοι ἐμῶν φίλων,  [Strophe 1.] 

μόνοι ἔτ᾽ ἐμμένοντες ὀρθῷ νόμῳ, 350 
ἴδ bé Ἔ 2 ωὉΝ / ΓΆΡ ζ4.λ: ἴδεσθέ μ.᾽ οἷον ἄρτι χῦμα φοινίας ὑπὸ ζάλης 
ἀμφίδρομον κυχλεῖταιδ, 

ὅ, Καὐτὸς : 1. Τί ποτε μενοινᾷ (6 Αἴας); crase pour χαὶ 
ποῦ ποτ’ εἴ (ὦ Evpüouzesc); 

2, Tu” αἰδῶ, quelque honte 
(de son abattement). 

3, Κἀπ’ ἐμοὶ (pour καὶ ἐπὶ 
ἐμοὶ) βλέψας, ne fût-ce qu’en 
me voyant, 

4. Τὰ τοῦδε πράγη; ce qu'il 
a fait, 

αὐτὸς. 

6. Μίε).... ἀμφίδρομον χυ- 
χλεῖται, tourne autour de moi. 
Ajax, en proie au vertige, voit 
tourbillonner autour de Ini, 
comme une onde agitée par la 

tempête (ὑπὸ ζάλης), le sang 
qu’il a répandu. 
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ΧΟΡΟΣ. 

ὦ ἐν Ψ 34 ᾧ 1 ᾿ \ 

Οιμ ως εοιχᾶς ὀρθὰ μαρτυρεῖν GAY * 
à: λοῖ δὲ " Xe » 4 - » 9 

λον 0€ τουργοὸν ὡς ἀφροντίστως ἔχει", 355 

ΑΙΑΣ. 
»", ΄, . Ἰὼ γένος ναΐας ἀρωγὸν τέχνας, [Antistrophe 1.] 

ἅλιον ὃς ἐπέδας ἑλίσσων πλάταν", 
= / / δέδ ͵ ᾧ 5 ͵Ἶ 3 

σέ τοι, σέ τοι μόνον δέδορχα ποιμένων" ἐπαρχέσοντ᾽" 
» ΄ ΝΡ» 

ἀλλά μι συνδάϊξζον. 367 
ΧΟΡΟΣ, 

L/2 L2 ns 

Εὔφημα φώνει" μὴ χαχὸν χαχῷ διδοὺς 
” "Ὁ 22 

ἄχος πλέον τὸ πῆμα τῆς ἄτης τίθει. 

ΑἸΑΣ. 

ε « \ - Ν 

Ὁρᾷς τὸν θρασὺν, τὸν εὐχάρδιον, 
L 2 

τὸν ἐν δαΐοις ἄτρεστον μάχαις, 305 
5 3 re 5 θ᾽ \ ù Nr Er, 3 
ἐν ἀφόοοις" με θηρσὶ δεινὸν χέρας 3 

” , T ef 1 # ” 

Οἴμοι γέλωτος, οἷον ὑσρίσθην ἄρα. 

ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

Μὴ, δέσποτ᾽ Αἴας, λίσσομαί 6’, αὔδα τάδε. 
ΑΙΑΣ. 

Οὐχ ἐχτός"; οὐχ ἄψορρον ἐχνεμεῖ πόδα ; 

4. Οἵμ᾽ pour οἴμοι. 
2. ᾿Αφροντίστως ἔχει équi- 

vaut ἃ Ἀμηχάνως ἔχει (τὰ 
πράγματα) : Les choses sont 
dans une situation désespérée, 

telle qu’il n’y ἃ pas même lieu 
de réfléchir (afin de trouver un 
remède). 

3. Ἑλίσσων πλάταν, faisant 

tournoyer la rame, c’est-à-dire 
ramant. 

4. Ποιμένων. Comme χηδε- 
μόνων ou φίλων. 

5. Ἀφόθδοις, qui ne craignent 
pas l’homme, c’est-à-dire ap- 
privoisés, 

6. Οὐχ ἐχτός. Sous-entendu 

ἄπει ἔ Ne t'en iras-tu pas ? 
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Αἰαϊ αἰαῖ. 
ΤΕΚΜΉΣΣΑ. 

di 

Q πρὸς εῶν ὕπειχε χαὶ φρόνησον εὖ. 

ΑἸΑΣ, 

“Δ / A \ \ CU \ 5 ἡ, 

Q δύσμορος, ὃς χερὶ μιὲν μεθῆχα τοὺς αἀλάστορας, 
, γε Ν “- 3 

ἐν δ᾽ ἑλίχεσσι βουσὶ χαὶ χλυτοῖς πεσὼν αἰπολίοις 375 

ἐρεμνὸν αἷρ» ἔδευσα . 

ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

ΕἸ 

Τί δῆτ᾽ ἂν ur ἐπ ἐξειργασμένοις : 

Οὐ γὰο γένοιτ᾽ ἂν ταῦθ᾽ ὅπως οὐγ ὧδ᾽ ἔγειν", 1507 1 χ 
ΑΙΑΣ, 

- e ΄ 

Ἰὼ πάνθ᾽ ὁρῶν", ἁπάντων ἀεὶ 

χαχῶν ὄργανον, τέκνον Λαρτίου, 

χαχοπινέστατόν 

[Antistrophe 2.] 

380 
9 2. Ὁ 

τ ἀλημαὰ στρατοῦ, 

ἢ mov πολὺν γέλωθ᾽ ὑφ᾽ ἡδονῆς ἄγεις" 

ΤΕΙΚΜΗ͂ΣΣΑ. ᾽ 

Ξὺν τῷ θεῷ" πᾶς χαὶ γελᾷ κὠδύρεται. 
ΑΙΑΣ. 

NS : τ» 

Ἴδοιμι μιήν νιν, χαίπερ ὧδ᾽ ἀτώμενος. 

Ἰώ μοΐ μοὶ, 

Ἔδευσα, j'ai versé. 
2. Οὐ γὰρ γένοιτ᾽ ἂν τοῦθ᾽ 

“ LU To) » 
ὅπως οὖχ wÔ ἔχειν. Tour- 
nure irrégulière. Sophocle 

construit OÙ γένοιτ᾽ ἂν ὅπως, 
expression équivalente à la fa- 
con de parler très-usitée οὐχ 
Rp 
ξσθ᾽ ὅπως (il n’est pas possible 
que) comme une troisième lo- 

385 

cution synonyme des deux pré- 

cédentes : Οὐκ ἔσθ᾽ οἷόν τε. 
3. Πάνθ᾽ ὁρῶν, omnem vul- 

tum induens. 

4, Ἄγεις. Même acception 
qu'avec βίον et ses équivalent: : 
mener, prolonger. 

5. Ξὺν τῷ θεῷ, dvo Jju- 
vante ou volente. 
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TEKMHEZSA. 

+ 
ou 19 - 

Μηδὲν μέγ᾽! TN" οὐχ, ὁρᾷς ἵν “ εἰ καχοῦ ; 

AIAS, 

Ὦ Ζεῦ / CE) \ ἱμυλώ 
εὖ, προγόνων προπάτωρ, πως ἂν τὸν αυμ ω- 

ἐχθρὸν ἄλημα, τούς τε δισσάρχας ὀλέσσας βασιλῆς; 390 

τέλος θάνοιμι καὐτός: 

TEKMHEEA, 

Ὅταν χατεύχη ταῦθ᾽, ὁμοῦ χἀμοὶ θανεῖν 
ΡΥ] 

» / \ ὃ “8 “5 Ὁ ns À x 
εὔχου " τί γὰρ δεῖ" ζῆν με σοῦ τεθνηχότος ; 

ΑΙΑΣ. 

Ἰὼ σχότος, ἐμὸν φάος, [Strophe 3.7 304 
ἊΣ ἘΣ 9 5 / ς HOT τυ ἀταλτο 

ἕλεσθ᾽ ἕλεσθέ μ᾽ οὐεήτοραι 

ἕλεσθέ μ᾽" οὔτε γὰρ mr ve οὔθ᾽ ἁμερίων 

ἔτ᾽ ἀξιος βλέπειν τιν᾽ εἰς ὄνασιν ἀνθρώπων. 400 

Αλλά μ᾽ ἁ Διὸς 
3 7 \ 

ἀλχίμα θεὸς 

ὀλέθριον αἰχίζει. 

Ποῖ τις οὖν φύγη"; 

4. Méy(a), hautain, mena- | trictif : En ce sens que tu es 
çant. brillant pour moi. 

2. “Ἱν(α), τὲ, 5. Construisez : Οὐχέτ᾽ ἄξιός 
3. Τί.... δεῖ, pourquoi faut- | εἶμι βλέπειν οὔτε εἰς θεῶν 

il que...? c’est-à-dire : Quel γένος οὔτε εἰς ὄνασιν τινα 

besoin ai-je de..….? ἁμερίων ἀνθρώπων. 
4. ‘Qc ἐμοί. Ὥς est ici res- 6. Ποῖ τις οὖν φύγῃ équi- 
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-Ὁ Ν “- 

ποῖ μολὼν μενῶ; 405 

-Ὁ ΤῈ - εἰ τὰ μὲν φθίνει, φίλοι, τοῖς δ᾽ ὁμοῦ πέλας", 
μώραις ον ἄγραις προσκείμεθα 

͵ Ü ? 
\ - ἮΝ 31 

πᾶς δὲ στρατὸς δίπαλτος ἄν μιε 
\ Α͂ 

χειρι φονξυοι . 

TEKMHESA, 

Ὃ δυστάλαινα, τοιάδ᾽ ἄνδρα χρήσιμον 4ro 
“Ὁ « τ 3, ? 3/ 

φωνεῖν", ἃ πρόσθεν οὗτος οὐχ ἔτλη ποτ΄ ἄν. 

ΔΙᾺΣ. 

Ἰὼ πόροι ἁλίρροθοι 
/ 

[Antistrophe 3. | 
4 / JT \ 5 Zu 

πάραλά τ αντρᾶ και VE 06 ETARTLOV, 

δι 

πολὺν πολύν με δαρόν τε δὴ 
7 

χατείχετ᾽ ἀμφὶ Τροίαν χρόνον᾽ ἀλλ᾽ οὐκέτι μ.᾽, οὐκ 415 
\ 2, EM ee 5-7 

ἔτ᾽ ἀμπνοὰς ἔχοντα" " τοῦτό τις φρονῶν" ἴστω. 

Ὦ Σχαμαάνδριοι 

γείτονες ῥοαὶ, 

vaut ἃ Ποῖ οὖν φύγω. Pour ce 
qui regarde cet emploi du sub- 
jonctif, voyez la note sur le 
vers 214. 

1. Passage altéré, Εἰ τὰ 
μὲν φθίνει, φίλοι, τοῖς δ᾽ 
ὅμοῦ πέλας peut, à la ri- 
gueur, être interprété : « Sitout 
périt, mes amis, pour moi et 

en même temps pour les 
miens, » Μώραις ἄγραις rap- 
pelle la démence d’Ajax et les 
troupeaux égorgés; προσχεί- 
μεθα paraît signifier ici « Je 
m'applique à »; δίπαλτος, 

« qui lance des traits des deux 
côtés, » Ajax se figure l’armée 

divisée en deux troupes sous 
la conduite de ces deux Atrides, 

δισσάρχας βασιλῆς, qu’il mau- 
dit si souvent dans le cours de 
la pièce. . 

2. Τοιάδ᾽ ἄνδρα χρήσιμον 
φωνεῖν. Exclamation, 

8. Κατείχετ(ε)» vous m’a- 
vez retenu, vous m'avez gardé, 

4. Ἀμπνοὰς ἔχοντα équi- 
‘ vaut à ἀναπνέοντα où ζῶντα. 

5. Tic φρονῶν; comme ὅστις 
φρονεῖ. 
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4 Ἀ ‘ > 

εὔφρονες ᾿Αργείοις, 
, > Ar À \ 

οὐχέτ ἄνδρα μὴ 
ὟνΝ , 3, 

τόνδ᾽ ἴδητ᾽ ", ἔπος 
2e ΕΙΣ Le ? 
ἐξερῶ μέγ 2, οἷον οὔ τινὰ 

420 

ἡ, ΩΝ A 

Τροία στρατοῦ dépyÜn χθονὸς υμολόντ᾽ ἀπὸ 455 
LAN Fe 2 2 

Ἑλλανίδος * τανῦν δ᾽ ἄτιμος 
TI / 

ὠὸδε πρόχειμιαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

» :} / 

Οὔτοι σ᾽ ἀπείργειν, οὐδ᾽ ὅπως ἐῶ λέγειν 

ἔχω, κακοῖς rot συμπεπτωχότα. 

ΑἸΑΣ. 

3.70 + LA 9 5 L -- 9 

Λἰιαῖ" τίς ἂν ποτ ᾧεθ ὧδ ἐπώνυμον 430 

τοὐμὸν ξυνοίσειν" ὄνομα τοῖς ἐμοῖς χαχοῖς; 
ΡΞ \ LE Ξ A δὲ τι “γι » \ 

νῦν ve πάρεστι HAL ὁις ŒLACELV ἐμ: 

χαὶ τρίς" Fo γὰρ ne ἐντυγχάνω " 

ὅτου πατὴρ’ μὲν is ἀπ᾽ Ἰδαίας χθονὸς 
A “ 1 - 

τὰ πρῶτα καλλιστεῖ ἀριστεύσας" στρατοῦ 435 
A 5 Ex - " 6 ΄ 

πρὸς οἶχον ἄλθε πᾶσαν εὔχλειαν φέρων" 
ES ὃ’ ε / CU A RES 2 / 
€ 1® O ZXELVOU TALG, τὸν αὐτὸν ἐς TOTOV 

1. Οὐχέτι μὴ 
οὐχέτι ὄψεσθε. 

2. Ἔπος ἐξερῶ μέγα. Voir 
la note sur le vers 386, 

3. Ξυνοίσειν, devoir se ren- 
contrer avec, devoir conve- 
nir à. Ce mot ne fait ici que 

renforcer la signification de 

ἐπώνυμον. 

LE 

ἴδητε, comme &. ἸΤατήρ. Télamon. 

5. Ἀριστεύσας est pris .ac- 
tivement, et équivaut à λαδὼν 
διὰ τὸ ἀριστεῦσαι. Pour prix 
de sa valeur, Télamon avait recu 

d’Hercule Hésione. 
6. Πᾶσαν εὔχλειαν, une 

gloire sans mélange, c’est-à-dire 
saus tache, 

Cuire 
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Τροίας ἐπελθὼν οὐχ ἐλάσσονι σθένει, 
, HT 4 \ 5 / 2 - 

οὐδ᾽ ἔργα μείω χειρὸς ἀρχέσας ἐμῆς; 
"» τ᾿} 

ἄτιμος Ἀργείοισιν ὧδ ἀπόλλυμαι. 4λο 
= 37 7 “ 

Kairou τοσοῦτόν γ᾽ ἐξεπίστασθαι J 0x0 * 

εἰ ζῶν Ἀχιλλεὺς τῶν ὅπλων τῶν ὧν πέρι 
/ 1 L/4 / τ' 7 \ 

ἘΠ où ἔμελλε ee ἀριστείας ἜΝ 

οὐχ ἄν τις αὔτ᾽ ἔμαρψεν ἄλλος ἀντ᾽ ἐμοῦ 

Νῦν δ᾽ αὔτ᾽ Ἀτ ρεῖδαι gen παντουργῷ GO ἔένας 445 
22 LA 5 ΄ 2 

ἔπραξαν, ἀνδρὸς τοῦδ᾽ ἀπώσαντες χράτηἥ. 
\ 

L 

Κεὶ μὴ τόδ᾽ ὄμμα χαὶ φρένες διάστροφοι ἔτ οτ γένετο AN QUE τος 
ET ΡΥ “Ὁ τὰ ; » 

Vous ἀπῆξαν" τῆς ἐμῆς; οὐχ ἄν ποτε 

δίχην χατ᾽ ἄλλου φωτὸς ὧδ᾽ ἐψήφισαν. 
- εν - N 7 . 

Νῦν δ᾽ ἡ Διὸς γοργῶπις ἀδάματος θεὰ 450 
” ἊΝ 31.9 ΠῚ e 4 TS ὑ ΑΙ \ 

ἤδη μ᾽ ἐπ᾿ αὐτοῖς" χεῖρ᾽ ἐπευθύνοντ᾽ ἐμὴν 
, τῶ Ν 

ἔσφηλεν ἐμαλοῦσα λυσσώδη νόσον, 

ὥστ᾽ ἐν ide χεῖρας αἱμάξαι Boroïs 

χεῖνοι δ᾽ ἐπεγγελῶσιν ἐ ἐχπεφευγότες 
3 -» A , 7 5, 2 δέ - 
ἐμοῦ μὲν οὐχ ἑχόντος" εἰ δέ τις θεῶν 455 

βλάπτοι, φύγοι γ᾽ ἂν yO χαχὸς τὸν χρείσσονα. 
\ -Ὁ / 1 A ὩΣ ΄ “2 - -Ὁ 

Καὶ νῦν τί χρὴ δρᾶν; ὅστις ἐμφανῶς θεοῖς 

4. Κρίνειν, construit avec 4, Er’ αὐτοῖς, contre eux. 
περί d’une part, avec le datif 5. Ἐμοῦ μὲν. οὐχ ἑκόντος, 
(τιν d'autre part, représente | indépendant de ἐπεγγελῶσιν, 
nos deux mots juger etadjuger. | ne doit être rattaché qu'a ἐχ- 

2. Κράτη, la victoire. πεφευγότες. On sait d’ailleurs 
3, Ῥνώμης ἀπῆξαν, & con- | à quel point la litote est fami- 

silio aberrassent. lière aux écrivains attiques. 
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ἐχθαίρομαι, μισεῖ δέ μ᾽’ Ἑλλήνων στρατὸς, 
ἔχθει δὲ Τροία πᾶσα χαὶ πεδία τάδε. 

7, x ᾽ TAN 

Πότερα πρὸς οἴκους, ναυλόχους λιπὼν ἕδρας 460 
, 2 μόνους 

? δ , “ “-“ τ Ἀτρείδας, πέλαγος Αἰγαῖον wep; 

Καὶ ποῖον ὄμμα πατρὶ δηλώσω φανεὶς 

Τελαμῶνι; 
“ 7, ΄, 2 3 ΝΟ. 

πῶς με τλήσεταί ποτ΄ εἰσιδεῖν 

γυμνὸν φανέντα τῶν ἀριστείων ἄτερ, 

ὧν αὐτὸς ἐκ στέφανον εὐχλείας Rés, 465 

Οὐχ ἔστι Fosse τλητόν. Ἀλλὰ δῆτ᾽ ἰὼν 
A 4 

προς 

NE 

χαὶ ὁρῶν ὧν 

re To ρώων, ξυμπεσὼν μόνος μόνοις" 

τι χρηστὸν, εἶτα λοίσϑιον θάνω ; 
7 

Ἀλλ: RNA Ὑ᾽ Ἀτρείδας ἂν εὐφράναιμιί που " 
i ἴ 

ἘΣΤΕ ΤῈ ᾿ = Fe II = / 7 re 3 / 

οὐχ ἔστι ταῦτα. εἰρά τις ςητητέα + Si Θ 

78 MT ΄ Ν ΄ὕ À 
TOULO ἀφ ἧς γέροντι δηλώσω πατρι 

4 τοι φύσιν γ᾽ ἄσπλαγγνος ἐχ χεΐνου ὑς μήτ pre | ἄσπλαγχνος ἐκ κείνου γεγῶς΄. 

Αἰσχρὸν γὰρ ἄνδρα τοῦ μαχροῦ χρήζειν βίου", 

χαχοῖσιν ὅστις unes ἐξαλλάσσεται. 

. Ὅστις.... μισεῖ δέ με..... 
στρατός. Changement de tour- 

nure assez fréquent. 
2. Λιπὼν.... pL6vVouc. À peu 

près comme λιπών seul. 

3. Ἀριστείων ἄτερ est le dé- 
veloppement de γυμνόν. 

4. Συμπεσὼν μόνος μόνοις, 
leur ayant livré combat, moi 
seul avec eux, eux seuls avec 
moi, (en j’absence des autres 
Grecs). 

5. Οὐχ ἔστι ταῦτα, c'est 
impossible. 

0, Γεγώς doit étre joint à 
δη)ώσω, qui est construit ici 
comme δῆλος ἔσομαι. 

7. Τοῦ μαχροῦ βίου, la lon- 
gévité. 

8. Μηδέν. Α peu près comme 
τὸ μηδὲν, le néant : « Qui 

échange le malheur contre 
le néant (qui tombe du mal- 
heur, condilion de cette vie- 

nt td 
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Τί γὰρ map” ἦμαρ ἡμέρα τέρπειν ἔχ ει 495 

προσθεῖσα κἀναθεῖσα τοῦ γε χατθανεῖν᾽ ; 
A] CRNS 

Οὐχ ἂν πριαίμην οὐδενὸς λόγου" βροτὸν 
δ - / 2 

ὅστις χεναῖσιν ἐλπίσιν θερμαίνεται. 

Ἀλλ᾽ ἢ χαλῶς ζῆν ἢ καλῶς τεθνηκέναι 

τὸν εὐγενῆ χρή. Πάντ᾽ ἀκήχοας λόγον. 480 

ΧΌΡΟΣ. 

Οὐδεὶς ἐρεῖ ποθ᾽ ὡς ὑπόδλητον λόγον", 
Αἴας, ἔλεξας, ἀλλὰ τῆς σαυτοῦ φρενός. 

-“» N » 

Παῦσαί γε μέντοι καὶ δὸς ἀνδράσιν φίλοις 

γνώμης κρατῆσαι τάσὸε φροντίδας μεθείς. 

ΤΕΚΜΗ͂ΣΣΑ. 

Ὦ δέσποτ᾽ Αἴας, τῆς ἀναγκαίας τύχης" 485 
027 DO ΠΣ 2 ῃ ΄ ΄ 

OUX ἐστιν ουοὲεν LES Ov αν ρωποὶς καχον. 

᾿Εγὼ δ᾽ ἐλευθέρου μὲν ἐξέφυν πατρὸς, 

dans lanéantissement de la 
mort, et pour qui la mort est, 
par conséquent, une déli- 

vrance.) » 
4. Construisez : Τί γὰρ 

τοῦ τέρπειν ἡμέρα παρ᾽ ἢμιαρ 
ἔχει. προσθεῖσα (ou προσ- 
ne, sous-entendu τῷ θα- 

νόντι), χαὶ (ti) τοῦ γε χατ- 
θανεῖν (ἔχει) ἀναθεῖσα (ou 
ἀνέθηχε, sous-entendu αὐτῷ): 
« En effet (une fois qu’il est 
mort), quelle (faible) somme 
de plaisirs ont ajoutée à sa vie 
quelques jours de plus, et de 

quelle (courte) durée ont-ils 
reculé l’instant de sa mort! » 

2. Οὐχ ἂν πριαίμην οὐδε- 

νὸς λόγον, je n’achèterais pas 
au prix d’une parole..…., je ne 
dirais pas une parole pour 

avoir... je ne donnérais pas 
une parole de... 

3. Πάντ’᾽ ἀχήχοας λόγον, j'ai 
dit. 

4. “Yro66)ntov, d'emprunt. 
5. Τῆς ἀναγχαίας τύχης, la 

captivité, 

ὁ. Οὐχ ne sert qu’à renfor- 
cer οὐδέν. 
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εἴπερ τινὸς σθένοντος ! ἐν᾽ πλούτῳ Φρυγῶν 

νῦν δ᾽ εἰμὶ δούλη * θεοῖς ἡ [ap ὧδ᾽ ἔδοξέ που 

καὶ σῇ μάλιστα χειρί. FRE ἐπεὶ 490 
τὸ σὸν λέχος ξυνῆλθον", εὖ φρονῶ " τὰ σά" 

΄ 5 17 / ? 7, A 

HAN σ ἀντιάζω πρὸς τ ἐφέστιου Διὸς 
ΗΝ 22 _ - + ΒΡ “ Ἁ 

εὐνῆς τε τῆς C6, ἡ συνηλλάχθης ἐμοὶ, 
᾽ ἘΠ ἢ ἢ = 

Un LL ἀξιώσης βάξιν" ἀλγεῖνὰν λαξεῖν 

τῶν σῶν ὑπ ̓ ἐχϑθρῶν, LE τοί 
3 / Ξ 

αν ἔφεις τινι. 495 

Ἧ γὰρ θάνης σὺ χα ὶ τελ εὐυτήσας ἀφῖς, 

ταύτη νόμιζε χαμὲ 

ἐπ ἜΓΑΣ ΟΣ ἴσαν Ἀργεΐ 

παιδὶ 

Καΐ τι 

ξὺν 

1 - 2 

ἥλω: ιάπτων" 

Αἴαντος, ὃ 
Ὁ Ξ } 

οἵας λατρεία 
DT Ὁ CU UE 

Τοιαῦτ ἐρεῖ Tiç' χάμε 

1. Εἴπερ τινὸς σθένοντοξ, 
* au lieu de σθένοντος εἴπερ τις 

ἄλλο: ἔσθενε, c’est-à-dire μέ- 
γιστον σθένοντος. 

2. Ἐν, par. 

8. Φρυγῶν dépend de τινός. 
4. ξυνῆλθον est construit 

ici avec l’accusatif sans 
position, comme souvent le 

simple ἦλθον. 
5. Εὖ φρονῶ comme εὔφρων 

εἰμί. 

pré- 

τῷ σῷ δουλίαν ἕξειν 
\ ‘ Ω 

πιχρὸν πρόσφθεγμια δὲσπ 

> , € , 

15 ἀνθ᾽ ὅσου ζήλου" 

ων 

τῇ το τόθ᾽ ἡμέρα ) 

ὕπο 

Ω «1.9 τροφὴν ἐ: 

-Ὁ- ki] - 

τῶν ερὲν 

στον ἴσχυσε στρατοῦ, 

τρέφει. 
\ N ἡ 2 

μὲν Ξαίμων ἐλᾷ, 

6. Τὰ σά, en ce qui te cou- 
cecrne, 

7. Βάξιν ἀλγεινὴν λαδεῖν, 

convicio ne petz. 

8. Χειρίαν ἐφείς τινι Équi- 
vaut ἃ ὑποχειρίαν δούς τινι 
τῶν ἐχθρῶν. 

9. Τροφήν, genre de vie. 
0. Ἄνθ᾽ ὅσου ζήλου comme 

ἀντὶ βίου οὕτω ζηλωτοῦ. --- 

Τρέφει, chez Sophocle, équi- 
vaut souvent à ἔχει. 
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σοὶ δ᾽ αἰσχρὰ Turn ταῦτα καὶ τῷ σῷ γένει. δ5οὅ 

Ἀλλ᾽ αἴδεσαι μὲν πατέρα τὸν σὸν ἐν λυγρῷ 

γήρᾳ προλείπων ̓, αἴδεσαι δὲ μητέρα 

πολλῶν ἐτῶν χληροῦχον, ἥ σε πολλᾶχις 

θεοῖς ἀρᾶται ζῶντα πρὸς δόμους poney” 
Ρ ᾽ δ᾽ 5 mN \ \ 2 7 2 

OLATELDE ὁ, ὠνὰς; παῖὸοοι τὸν σὸν, εἰ νέας 510 
= 8 \ - 3 δ / LA ’ 

τροφὴς στέρη εις σοὺ ιοισέται μόνος 

CNET) - A / [7 \ 
UT ορφανιστῶν μη φίλων, OGOY χᾶχον 

΄ ΕΣ \ sf? «2 / “ 

χείνῳ τε χαἀμοὶ τοῦθ, ὅταν θάνης, νεμεῖς 
LA = \ 0 2 A εἰ δ , 

Ἐμοὶ γὰρ οὐκέτ᾽ ἐστὶν εἰς ὅ τι βλέπω 
A 74 \ -- N , 

πλὴν σοῦ. Σὺ γάρ μοι πατρίδ᾽ ἤστωσας δόρει, 515 
\ 5 δὲ 3. ΩΝ \ ΄ ΄ 

καὶ μιητέρ αλλη ὑοῖρα τὸν φύσαντα TE 

χαθεῖλεν Ἅιδου θανασίμους" οἰκήτορας. 
/ δὴ VAR A / 7 » \ = 6 / 

Ti ONT ElLOL γένοιτ αν αντ! σοὺ TATOU ; 
ὶ 

» σῶς τὰν ἢ), " 

τίς πλοῦτος; ᾿Εν σοὶ πᾶσ᾽ ἔγωγε colour”. 
2 “- 2 

AXX ἴσγε χάμοῦ μνῆστιν. Ἀνδρί τοι χρεὼν 520 
La -Ὁ Ν 3, ΄ 

υνήμην προσεῖναι, τερπνὸν εἴ τί που πάϑη. 

Χάρις χάρινδ γάρ ἐστιν ἡ τίχτουσ᾽ ἀεί" 
e Na 2 e c / 

ὅτου ὁ ἄπορρε! μνῆστις εὖ πεπονθότος, 
, “ / DO At 2 A NET, 

QUX ἂν γένουτ ξ0 οτος EU ξένης ἀνὴρ. 

1. Αἴδεσαι..... προλείπων , 
crains d'abandonner. 

2. Νέας, puerilis. 

3. Σοῦ μόνος comme σοῦ μο- 

vwbeis. 
4.Avotoetar,ilpassera (sa vie). 
5. Θανασίμιους, morts, 

6. Ἀντὶ σοῦ, pour te rem 
placer. 

7. ?Ey σοὶ mic ἔγωγε σώ- 
Couar, tout mon salut (mon 
seul refuge) est en toi. 

8. Χάρις; le bon office ; χάριν. 
la reconnaissance, 
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ΧΟΡΟΣ. 

” » 3 ἃ 5 € 2 À 

Αιας, EXEW G AY OLXTOY ὡς χάγῶ mis 
? "2 

“ὶ Si a SZ θέλοιμ᾽ ἄν" αἰνοίης γὰρ ἂν τ 

ΑΙᾺΣ 

Καὶ χάρτ᾽ ἐπαίνου τεύξετα! πρὸς γοῦν ἐμοῦ, 

ἐὰν μόνον τὸ ταχθὲν εὖ τολμᾷ ἐῶν ἐν 
ΤΕΚΜΗ͂ΣΣΑ. 

Ἀλλ᾽, ὦ φίλ᾽ Αἴας, πάντ᾽ ἔγωγε πείσομαι. 
ΑΙΑΣ. 

Κόμιζέ νύν μοι παῖδα τὸν ἐμὸν, ὡς ἴδω. 
ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

Καὶ μὴν φόθοιαί Υ αὐτὸν ἐξερρυσάμηην. 

ΑΙΑΣ. 

Ἐν τοῖσδε τοῖς χαχοῖσιν "; ἢ τί μοι λέγεις; 
ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

Μὴ σοί γέ που δύστηνος ἀντήσας θάνοι. 

. AIAE, 

Πρέπον᾽ γέ τὰν ἣν δαίμονος τοὐμοῦ τόδε. 
ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

Ἀλλ᾽ οὖν ἐγὼ ᾿᾽φύλαξα τοῦτό γ᾽ ἀρχέσαι", 
ATAZS. 

24 » x Ἐπήνεσ᾽" ἔργον χαὶ πρόνοιαν ἣν ἔθου. 

525 

1. Ἔν τοῖσδε τοῖς χαχοῖσιν. 3. Ἐγὼ ᾿φτύλαξα τοῦτό γ᾽ 
> 

Ajax veut parler du moment où ( 

il était en proie au délire. empêcher ce malheur. 
ἀρχέσαι, j'ai veillé à écarter, à 

2. Πρέπον est construit ici 4. ᾿Ἐπήνεσ(α), j'ai approuvé, 
avec le génitif, comme syno- | j'approuve, Πρόνοιαν ἣν ἔθου, 
nyme ἄξιον. le soin que tu as pris, 

CT TRE EE A 

= 
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TEKMHSSA: 

Τί δῆτ᾽ ἂν ὡς ἐκ τῶνδ᾽ ᾿ ἂν ὠφελοῖμιί σε; 

ΑἸΑΣ. 

CU 2 2 - 7 - 

Δός [LOL προσειπεῖν αὐτὸν ἐμφανῇ τ ἰδεῖν. 

ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

Kai μὴν πέλας γε προσπόλοις φυλάσσεται. νη 

ΑΙΑΣ. 

Τί δῆτα μέλλει μιὴ où? 
/ 2/4 3 

παρουσίαν ἔχειν“; δήο 

ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

Ὦ παῖ, πατὴρ καλεῖ σε. Δεῦρο προσπόλων" 

ἄγ᾽ αὐτὸν ὅσπερ χερσὶν εὐθύνων κυρεῖς. 

ATAZ. 

€. “ A / / 5, 

Ἑρποντι φωνεῖς, ἢ λελειμιμένῳ λόγου"; 

ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

Καὶ δὴ χομίζει προσπόλων ὅδ᾽ ἐγγύθεν. 

ΑἸΑΣ. 

P,1 Gi ἃ Ξ EU \ δ Αἶρ᾽ αὐτὸν, αἶρε δεῦρο. Ταρθήσει γὰρ où, δ45 

νεοσφαγῇ ποὺ τόνδε προσλεύσσων φόνον, 
» du 7 θ.» BEM \ 7e 7 
EURE LAULOG ἐστ ἐμῆς τὰ πατρόθεν Ε 

1, Ὡς ἐχ τῶνδε; ut ab hoc 

znitio, pro eo quod jam factum 

est, 

2. Μέλλει μὴ où... tarde-t-l 
à..…, diffère-til de... 

3. Παρουσίαν ἔχειν» comme 
παρεῖναι. Voyez la note sur le 
vers 203. 

4. ΤΙροσπόλων. Ce génitif 

dépend de l’antécédent sous- 

enteudu de ὅσπερ. 
ὅ. Λελειμμένῳ λόγου, n'ayant 

pas encore entendu, ow tar- 
dant à obéir. 

6, Δικαίως. A peu près 
comme ἀληθῶς. 

7. Τὰ πατρόθεν, par la nais- 
sance. 
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A] “ 2 

Ἀλλ᾽ αὐτίκ᾽ ὠμοῖς αὐτὸν ἐν νόμοις" πατρὸς 

δεῖ 

Ἷ Ὦ παῖ, γένοιο πατρὸς εὐτυχέστερος, 

N - ? “ , ΕἸ 
πωλοδαμνεῖν χἀξομοιοῦσθαι φυσιν΄. 

\ , RE 2 ? L72 Ἂς ? Δ 

τὰ δ᾽ ἄλλ ὅμοιος " χαὶ γένοι ἂν οὐ καχός. 
» “ CU 5 EU 

Ἰζαίτοι σε χαὶ νῦν τοῦτό γε ζηλοῦν 
7 “ -“ , _ 

ὁθούνεχ᾽ οὐδὲν τῶνδ᾽ ἐπαισθάνει χαχῶν. 

4 

ἕχω; 

-“ - “ἊΝ ΄ 

Ἐν τῷ φρονεῖν γὰρ und èv ἥδιστος βίος, 

ot 

“ \ . ᾽ὔ \ \ " / ω 

ἕως τὸ χαίρειν χαὶ τὸ λυπεῖσθαι μάθης. 55 
\ “ ΝΡ. πῶ ΝΑ 7 \ 

Οταν À ἴχη πρὸς τοῦτο, δεῖ σ ὅπως πατοὺς 
͵ τ ᾽ ' 

etre 2 Æ û “ τ τ δ “ 3 , 

DELGELS" ἐν ἐγύροις OLOS ἐξ οἰου TEAUNS. 
΄ δὲ Carre 7 « CREER | 4 

Τέως de χούφοις πνεύμασιν βόσχου )η νέαν 
1 \ » , A 

YA ἀτάλλων, UNTEL τ 
i ΨΞ \ \ 

" ᾽ - τὰ / Οὔτο: σ᾽ ᾿λχαιῶν, οἶδα, wi τις ὑδρίση 
᾿ Ca 2 ᾽Ν 

στυγναῖσι λώξαις, οὐδὲ 

ὃς γαουονήν 
Fu 1. NAS ν 

# 

56o 
\ LL AD CU 

Jp! OVT ἐμοῦ " 
LU A 7 LU , \ * 

τοῖον πυλωρὸν φύλαχα Τεῦχρον ἄμφι σοὶ 
11 τῳ 6 7 ᾿Ψ, 2 

λείψω τρονῆς LOLVOY ἔμπα, χεὶ 

1. Νόμοις : ἃ peu près comme 
τρόποις, moribus. 

2. Construisez : Δεῖ αὐτὸν 

πωλοδαμνεῖν αὐτίχα (τὴν ἕαυ- 
τοῦ) φύσιν χαὶ ἐξομοιοῦσθαι 
(αὐτὴν τῇ τοῦ πατρὸς φύσει). 

3. Δεῖ σ᾽ ὅπως δείξεις comme 

δεῖ σε δεῖξαι- 

4. Κούφοις πνεύμασιν βόσ- 
χουν. Ajax assimile son fils ἃ 
une jeune plante dont aucune 

influence fächeuse ne vient con- 
trarier la croissance. 

5. Xaouovñv. L'apposition 

Π 
τανῦν 

tombe moins sur νέαν Ψυχήν 
que sur le membre de phrase 
tout entier, νέαν ψυχὴν ἀτάλ- 
λων. 

6. Construisez : Τοῖον πυ- 
λωρὸν λείψω ἀμφὶ σοὶ Τεὔχρον 
φύλαχα τροφῆς. Ce qui revient 
à dire : « Telle est la vigilance 
de Teucer, que je laisserai au- 
près (littéralement, autour) de 
toi pour veiller sur ta jeunesse 
(littéralement, ton éducation, 
ou le temps de ton éducation). 

7. Ἄοχνον ἔμπα, κεἰ. Ἔμπα 
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τηλωπὸς over", δυσμενῶν θήραν ἔχων. 
’ 3/ - 

Ἀλλ, ἄνδρες ἀσπιστῆρες, ἐνάλιος λεὼς, 565 
€ A τα δ 2 ΠΕΡ, sw 3 
UELLY TE LOLVTY τὴν ERLOL TT) 1.70 « 

7, χι ἃ x 5 / Je CR) e) 

χείνῳ τ ἐμὴν ἀγγείλατ᾽ ἐντολὴν, ὅπως 
\ τὸ / de \ Ÿ / : x » 

τὸν παῖόα TOVOE πρὸς δόμους ÉLLOUS ἀγων 
- ἢ δὶ , Τελαμῶνι δείξε: μητρί τ᾽, 

ι 

Ἐριθοία λέγω", 
' , 

\ 

ὥς σφιν γένηται Ὑηροδοσχὸς εἰσαεὶ, 550 

μέχρις οὗ μυχοὺς χίχωσι τοῦ χάτω θεοῦ" 
A DRAUS 2 PEN) / \ 

ZA TAUX TEVY PAT αγωώναρχαι τινες 

Li Ὁ ᾽ , 

bisous Ἀχαιοῖς μιήθ᾽ ὁ λυμεὼν ἐμός. 
? ᾽ - 4 

Ἀλλ᾽ αὐτόΐ μοι σὺ, παῖ, λαδὼν 

Εὐρύσαχες, ἴσχε διὰ πολυρράφου στρέφων 5 

2 / 8 

ἐπώνυμον", 

si νι 

ε 35 

πόρπαχος" ἑπτάζοιον ἄρρητον σάχος * 

τὰ δ᾽ ἄλλα τεύχη κοίν᾽ " 

est étroitement lié ἃ ἄοχνον, et 

sert d'antécédent à yet. "Euro 
Et, tamen..…. etsi, équivaut à 
ἔμπας χαίπερ du vers 422 (voir 
la note). 

4. Οἰχνεῖ a ici le sens 4’ οἵχε- 
ται, sens qui est ordinairement 
celui d’un parfait. 

2. Θήραν ἔχων. Voir la note 
sur le vers 203. 

3. Ὑμῖν re, etc., je vous 
prie de partager avec lui ce 
soin (la garde d’Eurysacès). 

4. ᾿Εριδοίᾳ λέγω, 76 veux 
dire à Eribée (ma mère, et non à 
Hésione, mère de Teucer, ou à 
Tecmesse, mère d’Eurysacès). 

5. Μήτε dépend de. ὅπως 

᾽ Ν ͵ | 

ἐμοὶ τεθάψεται. 
ι 

(vers 567). Par là s’expliqne 
l'indicatif θήσουσι (vers 573). 

6. Ὃ λυμεὼν ἐμός. Cette 
périphrase désigne Ulysse. 

7. Αὐτό, le, lui : à savoir 

ἑπτάδοιον ἄρρηκτον σάχος 
(vers 576). 

8. Ἐπώνυμον. Allusion à 
l’'étymologie du nom d’Eury- 

saces (εὐρύ, σάχος). 
9. Πόρπαχος;}᾽ ἅπ56 (du bou- 

clier). Διὰ πόρπαχος στρέφων, 
faisant mouvoir, dirigeant au 

moyen de l’anse. En disant oye, 

Ajax songe évidemment à l’é- 
poque où son fils sera en âge 
de combattre. 

10. Κοινά équivaut ici à xot- 
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3 7 - 3, δ 
Αλλ᾽ ὡς τάχος" τὸν παῖδα τόνδ᾽ ἤδη δέχου, 

χαὶ δῶμα Fur, un ἐπισχήνους" γόους ἡ 
4 

δάχρυε * χάρτα τοι φιλοίχτιστον γυνή. 580 

Πύχαζε θᾶσσον. Où πρὸς ἰατροῦ " σοφοῦ 

θρηνεῖν ἐπῳδὰς πρὸς τομῶντι πήματι. 

ΧΟΡΟΣ. 

΄ἣδ 2 Ν 

Δέδοιχ᾽ ἀκούων τήνδε τὴν προθυμίαν" " 

où γάο μ.᾽ ἀρέσχει" γλῶσσά σου τεθηγμ,έν᾽ ὖ γάρ μ᾽ ἀρέσκει" γλῶσσά σο ἡγμιένη. 

ΤΕΚΜΗ͂ΣΣΑ. 

Ν 7 

Ω δέσποτ᾽ Αἴας, τί ποτε δρασείεις φρενί ; 585 

ATAS. 

\ - 3 7, EM 

Μὴ χρῖνε, μὴ Éérale : σωφρονεῖν" χαλόν. 

ΤΕΚΜΗ͂ΣΣΑ. 

Οἴμ᾽ ὡς ἀθυμῶ" καί σε πρὸς τοῦ σοῦ τέχνου 

χαὶ θεῶν ἱκνοῦμαι μὴ ἜΤ ἡμᾶς γένη. 

ἍΙΑΣ, 

Αγαν γε λυπεῖς. Οὐ χάτοισθ᾽ ᾿ ἐγὼ θεοῖς 
ε » Na ᾽ -“ 2 22 / 2 

ὡς οὐδὲν ἀρχεῖν εἰμ, ὀφειλέτης ἔτι: 590 

γῶ: on à σύν. Τεθάψεται, se- 5. Με) ἀρέσχει comme &o- 
ront et resteront eusevelies. ÉTHEL μοι. 

4. Ὡς τάχος : ὅσον τάχος, 6. Σωφρονεῖν, être réservée. 
quam celerrime. 7. Où χάτοισθ᾽, etc. Ajax 

2. Ἐπισχήνους, comme ëri | veut dire qu’il ne doit ancune 

ταῖς σχηναῖς. ad tentorium, | aide (οὐδὲν ἀρχεῖν) ἃ ceux qui 
ante tentorium. se recommandent auprès de lui 

8. Πρὸς ἰατροῦ. Voir la note | de la protection des dieux, du 

sur les vers 319-320. moment où les dieux οὐδὲν 
4. Τήνδε τὴν προθυμίαν, | ἀρχοῦσιν αὐτῷ, ont cessé de 

istam festinationem. - | l’assister lui-même, 

EE 

jf 
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ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

Εὔφημα φώνει. 
ΑΙΑΣ. 

Τοῖς ἀχούουσιν λέγε. 

ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

? » / 

Σὺ δ᾽ οὐχὶ πείσει; 
AIAS. 

/ 2 y ἮΝ Pa 

Πόλλ᾽ ἀγαν ἤδη θροεῖς. 

ΤΕΚΜΗΣΣᾺΑ. 

τ Ne. > Ξ 
Tab γὰρ, MVC. 

AIAS. 
ΕΗ η4 ΄ 

Οὐ ξυνέρξεθ ὡς τάχος: 

TEKMHESA, 

“- # 

Πρὸς θεῶν, μαλάσσου. 
* AIA3, 

Μῶρά μοι δόξεις φρονεῖν, 

ot 

2 πος δὶ Ξ LA δ ΄ ce ne 
εἰ τοὐμὸν ἦθος ἄρτι παιδεύειν νοεῖς. 59 

ΧΟΡΟΣ. 

Ὦ χλεινὰ Σαλαμὶς, σὺ μέν που IStrophe 1.] 
/ σὰ 7 2 N 7 

ναίεις ἁλίπλακτος εὐδαίμων, 

πᾶσιν περίφαντος ἀεί" 
» sa τ΄ 

ἐγὼ δ᾽ ὁ τλάμων παλαιὸς do οὗ χρόνος 600 

Ἰδαδιἢ μί ῷ 00 5. ynvoy* δι" μίμνων χειμῶνι πόακ τεῦ μιηνῶν 

1, Οὐ ξυνέρξεθ᾽ (ξυνέρξετε, 3. Χειμῶνι. πόᾳ τε, en hi- 
futur de ξυνείργω) équivaut | ver et en été. 
ici à un impératif, 4. Mny@y doit être rattaché 

2. δαᾷδι, comme év’Lôuiu γῇ. | à ἀνήριθμος, 
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ἀνήριθμος αἰὲν εὐνῶμαι 
πόνῳ τρυχόμενος, 

\ 2 "δὺ» 

χαχὰν ἐλπίὸ ἔχων 
3 / 249907 4 
ετι με ποτ αἀνυσειν 

ἘΝ [e] Cet 

τὸν ἀπότροπον & ἀΐδηλον Ἅιδαν. 
΄ 

Kai μοι δυσθεράπευτος Αἴας [Antistrophe 1.| 

ξύνεστιν Epsdpoc* ἢ ὦμοι μοι, Gro 

θείᾳ μανίᾳ ξύναυλος * 
Δ 7 / A δι, 
ὃν ἐξεπέμψω πρὶν δ᾽ ἡ ποτε Bougies 

\ - ? 

χρατοῦντ᾽ ἐν Ἄρει Ÿ* νῦν δ᾽ αὖ φρενὸς οἰοδώτας" 

φίλοις μέγα πένθος εὕσηταιἥ. 613 

Τὰ πρὶν δ᾽ ἔργα χεροῖν" 

μεγίστας ἀρετᾶς 
LA ? τ 7. 

ἀφιλα πὰρ ἀφίλοις 
2 : A / 

ἔπεσ ἔπεσε pehéotc 

Ἦ που παλαιᾷ μὲν ἔντροοφος ἁμέραἥ 
, μ. À φ » υ pa 2? 

4. Καχὰν — ἀνύσειν, ayant 
(pour toute espérance) la triste 
prévision que j’arriverai un 

jour (ἔτι) enfin (non à mon 
but, ni dans ma patrie, mais) 

chez Hadès (Pluton). 
2. Ἔφεδρος, l’athlète de ré- 

serve : ici, un nouvel adver- 

saire, un dernier fléau, 

3. Ἐν Ἄρει, in discrimine 
bellico. 

4. Φρενὸς οἰοδώτας. Litté- 
ralement : « Qui fait paitre 

son esprit à l’écart »; prosai- 

620 

Ἀτρείδαις. 

[Strophe 2.] 

quement : « Insensé et ob- 

stiné. » 

5. Εὕρηται, inventus est ; 
à peu près comme γεγένηται. 

6. "Ἔργα χεροῖν peut étre 
considéré comme tenant la place 
d’un seul mot, par exemple χει- 

ρουργήματα. 
7. Ἄφιλα παρ᾽ ἀφίλοις 

ἔπεοσ᾽.... Ἀτρείδαις, sont de- 
venues choses indifférentes aux 

yeux indifférents des Atrides. 

8. Παλαιᾷ μὲν Evrosons 
ε 
ἁμέρα forme une alliance de 

9 
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/ / m À 

λευχῷ δὲ γήρα μάτηρ νιν ὅ 

ἀχούση, / 1 φρενομόρως 
1” Um 

ŒUÀLVOY ŒLALVOY 

τῶν νοσοῦντα G25 

οὐδ᾽ οἰχτρᾶς γόον ὄρνιθος ἀηδοῦς ? 
© BOT , ἥσει δύσμορος, ἀλλ᾽ ὀξυτόνους μὲν ᾧδὰς “080 

θρηνήσει, χερόπληχτοι δ᾽ 

ἐν στέρνοισι πεσοῦται 
δ: παν Ὁ Ἔ 

δοῦποι χαὶ πολιᾶς ἄμυγμα χαίτας". 034 
/ " Ν € / = 

Kpciccwv παρ᾽ Ἅιδα χεύθων ὁ νοσῶν yuétav”, [Ant.2.] 
“Δ 3 € - ” 

05 EX πατρῴας ἥχων γένεας ἄριστος 

πολυπόνων Ἀχαιῶν, 
οὐχέτι συντρόφοις 
. γι ΝΜ): » Je ] \ 

ὀργαῖς ἔμπεδος, ἀλλ΄ ἐχτὸ ς ὁμιλεῖ", Co 
\ 

ΕἸ - 12 δ, 

Ω τλᾶμον πάτερ, οἵαν σε μένει πυθέσθαι 

παιδὸς δύσφορον ἄταν, 

mots poétique et hardie : notre 
âge étant la somme de nos 
jours, on peut dire, en un 
sens, que nous vivons au sein 
de nos jours passés, et, par 
suite, que le vieillard vit au 

milieu d’un passé lointain (rx- 
λαιᾷ ἡμέρα). Nous disons de 
même en français avoir soixante 
ans. ‘Huéçca équivaut d’ailleurs 

dans ce passage à χρόνῳ. 
4. Νοσοῦντα φρενομόρως, 

insensé. 
2. Αηδοῦς comme ἀηδόνος. 

3. Ἔν στέρνοισι πεσοῦνται. 
Voy.la note sur le vers 185. 

4, Koi πολιᾶς ἄμυγμα χαί- 
τας est amené naturellement 

par δοῦποι, mais se rattache 
mal à ἐν στέρνο'σι τιΞσοῦνται. 
I1 faut nécessairement suppléer 

dans ce second membre un autre 

verbe, comme ἔσται. ἢ 

5. Κρείσσων παρ’ “Αιδαᾳ 
χεύθων 6 νοσῶν μάταν équi- 
vaut à peu près ἃ [κρεῖσσόν 
ἐστι mao’ Ἅιδα χεύθειν τὸν 
νοσοῦντα μάτην. --- Μάταν... 
γοσεῖν signifie à peu près la 
même chose que opevou6cw: 

νοσεῖν (voyez vers 625-626). 
6. “Ομιλεῖ, versatur. 

4 



20 AIAZ ΜΑΣΤΙΓΟΦΟΡΟΣ 

ἂν οὔπω τις ἔθρ ebev* 

δίων Αἰχχιδᾶν ἀτ ερθε τοῦδε. 645 

ΑΙΑΣ. 

L 74 , ΐ 

ΑἈπανθ᾽ ὁ μαχρὸς χἀναρίθυνητος χρόνος 
ὕ 3 N ΄ 

φύει τ ἀδηλα καὶ φανέντα χρύπτεται " 
cr ἔστ᾽ ἃ 

XOUX ἐστ 

2 

χὼ δεινὸς ὁ ὅρχος Lu περισχελεῖς 
? 

Er TOY οὐδὲν, ἀλλ᾽ ἀλίσχεται 
““΄7ὦ ΄ὔ 

φοένες. 
᾿ ! 

5 \ a EN : - Κἀγὼ γὰρ, ὃς τὰ δείν᾽ ἐχαρτέρουν τότε", 650 

- 

ELLLL T00 
ἴ 

A] 

ς TE λουτρὰ χα 

-« ΄Ν A = 

βαφῇ σίδηρος ὡς ἐθηλύνθην στόμα * 
em 5 

πρὸς τῆσὸε τῆς γυναιχός " οἰχτείρω" δέ νιν 
? , Eu CASA 9 » A CA 

χήραν παρ᾽ Ë τ παϊὸα τ ἘΞ λιπεῖν. 

παροὶ χτίους 
“ 

λειμῶνας, ὡς ἂν λύμαθ᾽ ἁγνίσας ἐυὰ 655 
\ 

Ce - » ΄ Ξ “- 

μῆνιν βαρεῖαν ἐξαλύξωμαι θεᾶς " 

μολών τε χῶρον ἔνθ᾽ ἂν ἀστιδῇ χίχω, 

χρύψω τόδ᾽ ἔγχος τοὐμὸν, ἔχθιστον βελῶν, 
2 TA 1.» 4 1 

γαίας᾽ ὀρύξας ἔνθα μή τις 
” t - 

ὄψεται 

7 Led 
ἀλλ᾽ αὐτὸ νὺξ Ἅιδης" τε σωζόντων" χάτω. 660 

Ἐγὼ γὰρ ἐξ οὗ χειρ ὶ τοῦτ᾽ ἐδεξάμην 

4. ἜἜῤρεψεν. Voyez la note 
sur le vers 503. 

2. Κρύπτεται, sont cachées. 
3. Ἁλίσχεται. Littéralement : 

« Sont pris (en faute). » 

4. Τότε. À peu près comme 
ποτέ. 

5. Στόυα, le tranchant. 
6. Οἰχτείρω, j'hésite, par 

compassion, à... 

7. Γαίας. Ce génitif dépend 
de ἔνθα. 

8. Ἅιδης, le dieu des té- 
nèbres souterraines, confondu 

de bonne heure avec Πλούτων, 
le recéleur des trésors enfouis, 
et assimilé plus tard au Dis 

(Dieu riche) des Latins. 
9. Σωζόντων : forme attique 

équivalente à σωζέτωσαν. 

its tn Le éd de Ds à ὰ : à 

RD. tte ent 
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παρ᾿ Ἕχτορος δώρημα δυσμενεστάτου, 
" SES CE TR 3 7 / » 

οὕπω TL HE VOY £G7Y OV Ἀργεῖων παρα 

ss ? € LU 4 

ἀλλ᾽ ἔστ᾽ ἀληθὴς ἡ βροτῶν παροιμία * 

᾿Εχθρῶν ἄδωρα δῶρα χοὐχ ὀνήσιμα. 665 

Τοιγὰρ τὸ λοιπὸν εἰσόμεσθα μιὲν θεοῖς 

εἴχειν, μαθησόμεσθα δ᾽ Ἀτρείδα σέῤειν. 
7 / τ “ ) « / / 2 Ἀρχοντές εἰσιν, ὥσθ᾽ ὑπειχτέον * τί LA ; 

Kai γὰρ τὰ δεινὰ χαὶ τὰ χαοτερώτατα 

τιμιοῖς" ὑπείκει" τοῦτο μὲν ὃ νιφοστιύεῖς 670 
- - 2 / 

χειμῶνες ἐκχωροῦσιν εὐχάρπῳ θέρει * 
757 A \ ? = ΄ 
εζισταται δὲ νυχτὸς ατανῆς χύχλος 
» Α / / ΄ ἘΠῚ Ὡς 

τῇ λευχοπώλῳ φέγγος ἡμέρα φλέγεϊιν 
τ 9 3 2 # 

δεινῶν τ AU. πνευμάτων ἐκοίμισε" 

7 / CPR U 6 © Ε Δ EE 
στένοντα ποντον " ἐν ο παγλρατης UT VOS 675 

λύει πεδήσας, οὐδ᾽ ἀεὶ λαδὼν ἔχει. 

Ἡμεῖς δὲ πῶς οἱ ὕμεσθ ἵν; μεῖς € πὼς OÙ γνώσομέσ α σωφρώόνειν ; 

2 CURE CAL ET A 3 7 € 
Eyo à le ἐπίσταμαι γάρ ἀρτίως OTL 

ὅ τ᾽ ἐχθρὸς ἡμῖν ἐς τοσόνδ᾽ ἐχθαρτέος, 

1. Κεῦνόν équivant ἃ τίμιον, 
ἀγαθόν. 
2. Τιμαῖς est pris ici au sens 

concret : τοῖς ἐντίμιο!ς, τοῖς 

ἄρχουσιν. 
3. Τοῦτο μέν équivaut à 

peu près à μέν seul. 

4, Ἐξίσταται.... φέγγος 
ἡμέρᾳ φλέγειν. Construisez : 
᾿Ἐξίσταται ἡμέρᾳ (ὥστε) φλέ- 
γειῖιν φέγγος. Φλέγειν est pris 

ici comme au 
vers 496 et passim. 

5. ᾽᾿Εχοίμισε, à calmé, calme 
(en s’apaisant). Cf. Horace, 
Odes, T, 3, 15 : « Quo non 
« arbiter Hadriæ Majur tollere 
« seu ponere vult freta. 

6. "Ἔν δ(ξ), sémul, ou plutôt 
ici item, cttam. 

7. ᾿Εγὼ Ô(£). Suppléez γνώ- 
σομαι σωφρονεῖν. 

transitivement 



52 AIAË ΜΑΣΤΙΓΟΦΟΡΟΣ. 

“ , π᾿ 

ὡς χαὶ φιλήσων αὖθις, ἔς τε τὸν φίλον᾽ 630 

τοσαῦθ᾽ ὑπουργῶν ὠφελεῖν βουλήσομαι", 
« 1 ΕἸ ΄ὔὖ “- “Ὁ A! 

ὡς aLEv οὐ μενοῦντα. Τοῖς πολλοῖσι γάρ 
- 3, , 2 7 1 4 , 

βροτῶν ἀπιστός ἐσῇ ἑταιρείας λιμήν. 
7 . 5 -- 

Ἀλλ᾽ ἀμφὶ μὲν τούτοισιν εὖ σχήσει °. Σὺ δὲ 

ἔσω θεοῖς ἐλθοῦσα διὰ τέλους". γύναι, 635 
LA - { Ἴ \ Γ 5 ” Ἷ 

EU OÙ τελεῖσθα! τουμον ων ξρα Ἀεαρ. 

re « 7 ε CU re | m'N Ni 
γμεῖς θ᾽, ἑταῖροι, ταύτα τῆδέ μοι τάδε 

- 5 LA Ἧ Ἵ A 75. / 

τιμᾶτε, Τεύχρῳ T , NV μόλῃ, σημίήνατε 
! Vs \ ῃ 
͵ 6 \ € “- Ε “- δ᾽ © ἦυ “ 

μέλειν μεν ἥμιν, £UVOELV ὑμὴν σμ... 

᾽ NA SDS Sarre , 
EYyo 720 ELU, EZELG OTOL TODEUTEOV " Ggo 

ε ed ἃ φραΐζ ΝΟ A PETER LE 

ὑμεῖς ὁ ἃ φράξω ὁρᾶτε, LOL TAY ἂν μ. LOUE 

πύθοισθε, χεὶ νῦν δυστυχῶ, σεσωσμένον. 
ΧΟΡΟΣ. 

" 

Ἔφριξ᾽ ἔρωτι, περιχαρὴ 
A] \ 

Ἰὼ ἰὼ Πὰν Πᾶν, 
΄ 

Ν᾽» / 
ù ἀνεπτάμιαν. [Strople. | 

© Πὰν Πὰν ἀλίπλαγχτε", Κυλλανίας χιονοχτύπου 695 

1, Ἔς.... τὸν.... φίλον, quol 
attinet ad amicum. 

2. ᾿Ὠρελεῖν βουλήσομαι 
équivaut ἃ ὠφελήσω ou à βού- 
λομαι ὠφελεῖν. 

3. Ἀλλ᾽ ἀμφὶ μὲν τούτοισιν 
εὖ σχήσει, mais en ce qui 
concerne ces choses (ma récon- 

ciliation avec les Atrides), tout 
ira bien (car c’est un soin qui 

me regarde), 

4. Διὰ τέλους.... τελεῖσθαι; 

pléonasme équivalent ἃ τελέως 

ou ἐς τέλος τελεῖσθαι. -- Joignez 
θεοῖς εὔχον. 

5. Ταὐτὰ τῇδέ μοι τάδε τι- 
μᾶτε. Τῆϑε dépend de ταὐτά 
(les mêmes que celle-ci) et μοι 

de τιμᾶτε, pris dans le sens 
de : « Accorder par déférence, » 

ὃ. Μέλειν est pris ici per- 
sonnellement. 

7. Ἔφριξ᾽ ἔρωτι, j'ai tres- 
sailli, je tressaille d’allégresse. 

8. ᾿Αλίπλαγχτε équivaut ici 
au nominatif ἁλίπλαγχτος, et 
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/ DEN AN AU θ᾽ + 
πετραίας ἅπὸ ὀειράδος PAVNO , ὦ 
θ - ᾿ξ DID PE ca = we LOL 

εῶν χοροποί ἄναξ, ὅπως μοι 
" 2 " » 1 

Νύσια Κνώσι᾽ ὀργήματ αὐτοδαΐ ' ξυνὼν ἰάψης. 700 
Ὁ \ , \ Σ - 

Νῦν 720 EpLot μέλει χορευσαι. d 

? Ν᾽ LE 
Ικαρίων δ᾽ ὑπὲρ πελαγέων μολὼν ἄναξ Ἀπόλ- 

λων 

ὁ Δάλιος εὔγνωστος" 

ἐμοὶ ξυνείη διὰ παντὸς εὔφρων. 705 
Ψ. ΕῚ Μ 3 . 

Ehucey αἰνὸν ἄχος ἀπ᾿ ὀμμάτων Ἄρης. [Antistrophe.] 
2 ou 3 

Ἰὼ ἰώ. Νῦν αὖ, 
- + “ 2 4 \ > τ / ΕΖ 

νῦν, ὦ Ζεῦ, πάρα΄ λευχὸν εὐάμιερον πελάσαι" φάος 
- “᾿ -Ὡ- ὌΝ 2 3, 

θυᾶν ὠχυάλων νεῶν, ὅτ᾽ ᾿ Αἴας 710 

λαθίπονος πάλιν, θεῶν δ᾽ αὖ 

πάνθυτα θέσι." 4 
Ὃ Ya AGE / / / 

ECAYUG EUVO ELLE σξεοῶν βέεγιστα. 

II / θ᾽ € , a ͵ἅ ss : ἧς = 

ONU οὁ DEYuc χρονος μάᾶραινεν, 

CN A ἠδὲ 2 ἴδ 4 ͵ 5. ἃ IN FRE 
χουῶεν ἀναυθητον φατυσαυμ, UV, ξεὺτε 37 ες LE À 

πτων ἢ 

complète l’idée exprimée par le 
verbe φάνηθι, 

4. Adtoôan, que chacun ap- 
prend de lui-même (c’est-à-dire 
de l’enthousiasme qui le pos- 
sède), 

2. Ἑὔγνωστος, visible. 
3. Ἄρης. Ce dieu présidait 

en général à tous les fléaux : il 
était donc naturel qu’on lui at- 

tribuät le pouvoir de les faire 

cesser, 

4. Πάρα pour πάρεστι. 
5. Πελάσαι.... νεῶν, s’ap- 

procher des vaisseaux. 

6. Ὅτ᾽ pour ὅτε. 
7. ἸΙάνθυτα θέσμι(α), les 

décrets adorables. 

8. ᾽᾿Ἐξήνυσ (ε). Le chœur parle 
comme si la résolution manifes- 

tée par Ajax était déja exécutée, 

9. Ἀναύδητον, niable. 

10. Ἔξ ἀέλπτων. Locution 

adverbiale : mopinément. 



885 ΑἸΑΣ ΜΑΣΤΕΓΟΦΟΡΟΣ, 

Αἴας μετανεγνώσθη 
τ L AS / 7 vd 

θυμοῦ τ Ἀτρείδαις μεγάλων τε νεικέων. 

Ζ ΑΓΓΕΛΟΣ. 

” - 

Ἄνδρες, φίλον τὸ πρῶτον ἀγγεῖλαι θέλω " 

Τεῦχρος πάρεστιν ἄρτι Μυσίων ἀπὸ 

χρημνῶν" μέσον δὲ προσμιολὼν στρατήγιον᾽ 
ὃ / - “ 3 / € Ὁ 

χυδάζεται τοῖς πᾶσιν Ἀργείοις ὁμοῦ. 
! A / ῃ ΑΨ, ΕἸ / “ 

Στείχοντα γὰρ πρόσωθεν αὐτὸν ἐν χύχλῳ 
“" A 

μαθόντες" ἀμφέστησαν, εἶτ᾽ ὀνείδεσιν 
5 24 Y 3 (Δ᾽ ἃ 18 
ἤρασσον ἔνθεν χάνθεν οὔτις ἔσθ᾽ ὃς οὐ", 

τὸν τοῦ μανέντος κἀπιδουλευτοῦ" στρατοῦ 

ξύναιμον ἀποχαλοῦντες, ὡς οὐκ ἀρκέσοι 
ἢ ᾿ a ῷ 

τὸ μὴ οὐ πέτροισι πᾶς χαταξανθεὶς θανεῖν. 
ω ? =) Eu ci “ \ -Ὁ 

Ὥστ᾽ εἰς τοσοῦτον ἦλθον ὥστε χαὶ χεροῖν 

720 

72h 

χολεῶν᾽ ἐρυστὰ διεπερχιώθη ξίφη. 30 θ θ 7 
Δήγει δ᾽ ἔρις δραμοῦσα τοῦ προσωτάτω" 

ἀνδρῶν γερόντων ἐν ξυναλλαγῇ λόγου ΄. 

4. Στρατήγιον : l’espace qui 
entourait la tente d’un général. 

2. Πρόσωθεν αὐτὸν.... μα- 
θόντες, l'ayant reconnu de loin. 

3. Οὔτις ἔσθ᾽ ὃς οὔ équivaut 

ἃ πάντες. 

4. Ἐπιθουλευτοῦ (de ἐπι- 
θουλευτί,“) est construit ἰοὶ 
avec le génitif, sans doute par 

analogie avec προδότης, 

5. Κολεῶν ἐρυστά, tirés des 
fourreaux. 

6, Δραμοῦσα τοῦ Tpocw- 

τάτω, qui équivaut pourle sens 
à εἰς τὸ ἔσχατον ἐλθοῦσα, est 

analogue pour la consfruetion à 

ἰέναι τοῦ πρόσω, marcher en 
avant. 

7. ᾿Ανδρῶν γερόντων, ete., 
équivaut à τῶν γερόντων συναλ- 
λασσόντων αὐτοὺς διὰ λόγων. 
— Ἔν, per. — Les génitifs 
ἀνδρῶν γερόντων et λόγον, 
indépendants lun de lPautre, 
doivent être également rattachés 
à ξυναλλαγῇ. 
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, DOC AN » mn 9 ε / 7 

Ἀλλ ἡμῖν Αἴας ποῦ ᾽στιν, ὡς φράσω zdde; 

Τοῖς χυρίοις γὰρ πάντα χρὴ δηλοῦν Adyov!. 
ΧΟΡΟΣ. 

, “ / de 

Οὐχ ἔνδον, ἀλλὰ φροῦδος ἀρτίως, νέας 135 
4 \ 2 » ’ 7e / 2 

βουλὰς νέοισιν ἐγχκατας ύζας τρόποις“. 

ἌΓΓΕΛΟΣ. 

Ἰοὺ ἰού. 

Βραδεῖαν ἡμᾶς do’? ὁ τήνδε τὴν ὁδὸν ; 
/ 3 AN 9 / ὅσον δύ πέμπων ἔπεμψεν, ἢ ᾽φάνην ἐγὼ βραδύς. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ti δ᾽ ἐστὶ χρείας τῆσδ᾽ ὑπεσπανισμιένον" ; 740 

ATFEAOZ, 

Τὸν ἄνδρ᾽ ἀπηύδα Τεῦχρος ἔγδοθεν στέγης 

ἡ ÉD παρήχειν, ποὶν παρὼν αὐτὸς τύχη (a : HILL ER “ 6. τυχῇ- 

ΧΟΡΟΣ. 

Ἀλλ᾽ οἴχεταί τοι, πρὸς τὸ χέρδιστον τραπεὶς 
LISE, -Ὁ € 3 SRE 6 

γνώμης, θεοῖσιν ὡς καταλλαχθῇ χόλου". 

4. Λόγον, la chose en ques- 
tion. 

2. Νέας βουλάς: le projet de 
réconciliation avec les dieux et 

avec les Atrides, Néotot τρό- 
ποις: l’heureux changement qui 

vient de s’accomplir dans l’hu- 

meur du héros, ᾿Εγχαταζεύξας 
équivaut à συνθείς, ἁρμόσας : 
« ayant changé d'humeur et 
pris, en conséquence, des réso- 
lutions nouvelles, » 

3. "Ap(x), comme ἄρα. 
4. Τί δ᾽ ἐστὶ χρείας τῆσδ᾽ 

ὑπεσπανισυένον équivaut ἃ 
Ταύτης τῆς σῆς χρείας τί ἐστι 
τὸ ἐλλιπές, ἐνδεές ; quid hujus 
negotii ἐμὲ parcius, k. 6. tar- 
dius factum est, quam debebat? 

5. Μὴ ἕω pour μὴ ἔξω. 
6. Καταλλαχθῇ χόλου. La 

signification de παύσηται, im- 
pliquée dans x0ta))4y0%, rend 

compte du génitif χόλου. 



56 AIAZ MAZTITOHDOPOS, 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

\ , y = - 

ἐστι τάπη μωρίας πολλῆς πλέα, 1 = 
PA 

εἴπερ τι Κάλχας εὖ φρονῶν μαντεύεται 

ΧΟΡΟΣ. 

Ποῖον ; τί δ᾽ εἰδὼς τοῦδε πράγματος πέοι: : Ὁ LOGS τ τ OZ Le 5 πέρι 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

α χαὶ παρὼν ἐτύγχ νον * 

υραννιχοῦ χύχλου 

ταστὰς οἷος Ἀτρειδῶν δίχα, 750 a Κάλχας μ. 
΄ ᾿ 

-" # DEF 

ς τ Τεύχρου DELLA φιλοφρόνως 
x ἐ» LA 4 

σχηψε παντοία τέχνη ς 
CR ὦ “ τς : Ν ΄ 
ἱρξαι zut ἧμαρ τοὐμφανὲς τὸ νῦν τόδε 
" 4 \ Cu où 3 - 

Αἴανθ ὑπὸ σχηναῖσι nd ἀφέντ᾽ ἐᾶν, 7 
“ 3 - N 

ζῶντ᾽ ἐχεῖνον εἰσιὸ εἴν θέλοι ποτέ * 755 
3m = N 

ἐλᾷ γὰρ αὐτὸν τῆδε θήμέρα μόνῃ 

Sue ᾿Αθάνας μῆνις, ὡς ἔφη λέγων. 
\ SEL rer 4 ΄ 5 

Τὰ γὰρ περισσὰ AAYOVREE σώματα 

ς θεῶν δυσπ τραξίαις 

ἔφασχ᾽ ὁ μάντις, ὅστις ἀνθοώπου φύσιν 60 

βλαστὼν" ἔπειτα μὴ κατ᾽ ἄνθρωπον * φρονῇ. 

4. Τοσοῦτον. Voici tout ce 
que... hoc tantum..…. 

2. Joïignez εἶρξαι παντοία 
τέχνῃ. Ἤμωμαρ τοὐμφανὲς (τὸ 
ἐμφανὲς ) τὸ νῦν τόδε équivaut 
a τὴν νῦν οὖσον ἧμέο οαν. 

#. ᾿Ἐχεῖνον εἰσιδεῖν.... ποτέ, 
lc revoir jamais, 

4. Περισσὰ χἀνόνητα (rai 

ἀνόνητα), d’une taille déme- 
surée. 

5. Σώματα. Au figuré : Les 
personnages. 

6. Φύσιν Bhacrw équivaut 
à φύσιν φύς, ou encure ἃ βλά- 
στὴν βλαστών. 

7. Μὴ χατ᾽ ἄνθρωπον. Cette 
expression, qui se retrouve au 
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Κεῖνος δ᾽ ἀπ 
δ. ΑΓ 3A\ 2% ΄ 4 
οἴκων εὐθὺς ἐξορμιώμιενος 

V4 LA / € / 2 LA 

EVOUS χαλῶς λέγοντος εὑρέθη πατρὸς. 
\ \ , \ » LA = 

D [LEV γὰρ αὑτὸν ἐννέπεν 

βούλου ee vs σὺν θεῷ ὃ 

δ: Τέχνον, δόρει 
Δ > En 

ἀεὶ χρατεῖν." 65 

Ὁ δ᾽ ὑψιχόμποως χαἀφρόνως ἠμείψατο : 
-“- A \ A - 

Πάτερ, θεοῖς μὲν xav ὁ re ὧν ὁμοῦ" 
? 

χράτος χαταχτήσαιτ * 
cat 

χείνων πέποιθα τοῦτ 
NS n τ ΄ 

Τοσόνδ᾽ " ἐχόμπει μῦθον. Εἶτα δεύτερον, - 

D πισπάᾶσειν 

αὶ ARE 

ὅ χλέος. 

si © 

δί 3 ΄ ΘΕ ΣΝ. 5 ΄ / 

ίας ᾿Αθάνας 7 ἡνίκ᾽ ὀτρύνουσά νιν 

εοὐδᾶτ᾽ ὃ ἐπ᾽ ἐχθροῖς γεῖρα φοινίαν τρέπειν ον ες τ ἔχϑροις JELOX ῳ Ep ? 
7. 5 - Ν 3/ / , 

τοτ ἀντιφῶνει δεινὸν αρρήῆτον τ 
LE . Ξ επος 

” “ 37. 2 / 1 

λνάσσα, τοῖς ἄλλοισιν ἀργείων πέλας 
e 3... εἰ - : » ? ed 

ἱστωῦ. καθ ἡμᾶς" ὃ οὔποτ᾽ ἐχρήξζει᾽" μάχη : s1 “1 
et 

CIN - > » Le τε 
Τοιοῖσθε τοῖς λόγοισιν ἀστεργῆ θεᾶς 

L 2 / 

EXTAGUT 

vers 777, signifie la même chose 
que μεῖζον ἢ rat’ ἄνθρωπον. 

4. Ἑυθὺς ἐξορμώμενος, tout 
en partant, dès son départ, 

2. Etpéën. Voy. la note sur 
le vers 615. 

3. Αὐτὸν ἐννέπει, lui dit, 
Construction assez fréquente. 

4. Joïignez ὁμοῦ (équivalent 

de σύν) θεοῖς. 
5. ᾽᾿Επισπάσειν. L’'actif, au 

lieu du moyen. 
6. Tocovèe : comme οὕτω 

μέγαν, si haut, si bautain, 

ἌΓ, LU 

ὀργὴν, οὐ zur ἄνθρωπον φρονῶν. 

7. Δίας ᾿Αθάνας. La phrase 

est incomplète ou irréguliére, 

faute d’un participe qui cor- 
responde à χαλῶς λέγοντος, 
comme δίας ᾿Αθάνας correspond 
ἃ πατρός (vers 763) : il y ἃ 

ellipse ou anacoluthe, 

8. Ηὐδᾶτο (comme ηὔδα) a 
ici le sens de Jubebat. 

9. Ἵστω. comme ἵστασο. 
10. Καθ’ fuac, denotre côte. 

1. Ἐχρήξει, rompra ses di- 
gues : c’est-à-dire, se changera 
en déroute, 
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re » Σ Η ; Ἀλλ᾽ εἴπερ ἔστι' τῇδε θἠμέρᾳ, τάχ᾽ ἂν 
/ ᾽ 3 - \ “- 7, 

γενοίμεθ αὐτου GUY θεῷ σωτήριο!. 

ε Τοσαῦθ᾽ ὁ μάντις εἶφ᾽ - ὁ ΝΡ ons Ξε 
δ΄ εὐθὺς ἐξ ἕδρας" 780 

/ A / 7 N° > \ 

πέμπει [LE σοι φέροντα TAGO ἐπιστολᾶς 
- % D? 

Τεῦχρος φυλάσσειν᾽. Εἰ δ᾽ ἀπεστερήμεθα, 
2 1/4 PER - 2 ΄ LA 

οὐχ ἔστιν ἀνὴρ χεῖνος, εἰ Κάλχας σοφύς. 

ΧΟΡΟΣ. 

5 SN + 
Ω δαΐα Τέκμησσα, δύσμορον γένος, 

“ -" ND) ὃς =? y -" ὅρα μολοῦσα τόνδ᾽ ὁποῖ᾽ ἔπη θροεῖ " 185 
ξυρεῖ γὰρ ἐν χρῷ" τοῦτο, μὴ χαίρειν τινά. 

TEKMHESA. 

΄ ? 5 7. 3 ΄ὔ / 

Tip αὖ τάλαιναν, ἀρτίως πεπαυμιένην 
΄ - ᾽ € ὡδὶ 37 

χαχῶν ἀτρύτων, ἐξ ἕδρας ἀνίστατε ; 

ΧΟΡΟΣ. 

ῳ δὼ. “σεν 3 ὃ \ G “ 7 
Todd εισάχουε τἀνὸρὸς, ὡς ἥχει φέρων 
Αἴ DE eu 7 s à 7) a 3 ἃ ; , 

ἰαντὸς ἡμῖν πρᾶξιν " ἣν ἤλγησ᾽ ἐγώ. 790 

TEKMHESSA, 

5 » - 

Οἴμοι, τί φὴς, ἄνθρωπε; μῶν ὀλώλαμεν; 
\ 

1. Εἴπερ ἔστι, s'il vit, s’il 
reste en vie. 

3. Ἕδρας, l’assemblée : celle 
dont il est question au vers 
749. 

3. Φυλάσσειν, de faire bonne 
garde, Εἰ δ᾽ ἀπεστερήμεθα, si 
nous sommes frustrés : c’est-a- 

. ire, si nous sommes venus trop 
ard. 

4. Ξυρεῖ ἐν χρῷ, la peau est 
entamée par le rasoir, se disait 
des périls imminents, A cette 
expression proverbiale, Sopho- 

cle ajoute un sujet, τοῦτο, 
qui précède et annonce la dé- 
signation du péril dont il s’a- 
git : Μὴ χαίρειν τινά. 

ὅ. Πρᾶξιν équivaut à τύχην, 
συμφοράν. 

οὶ δ), 
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ATTEAOZ 

“- EU 3 ? « 

Οὐχ οἶδα τὴν σὴν πρᾶξιν, Αἴαντος δ᾽ ὅτι, 

θυραῖος εἴπερ ἐστὶν, οὐ θαρσῶ πέρι. 

ΤΕΚΜΗ͂ΣΣΑ, 

\ Cu " 2 “ / ͵7 

Καὶ μὴν θυραῖος, ὥστε LL ὠδίνειν" τί φής. 
ὶ 

ἌΓΓΕΛΟΣ. 

3 EM Ε2 - Lie / 

Ἐχεῖνον Elo” euv Τεῦχρος ἐζεφίεται 
5 

σχηνῆς ὕπαυλον " μη δ᾽ αφ LE 

TEKMHEEA. 

Ὁ 7 - - 
Ποῦ δ᾽ ἐστὶ Τεῦκρος, κἀπὶ τῷ" λέγει τάδε : 

΄ 
ΑΤΓΕΛΟΣ. 

? τ y NS LES PAIN 

Πάρεστ᾽ ἐκεῖνος ἄρτι " τήνδε δ᾽ ἔξοδον 

ὀλεθρίαν Αἴαντος ἐλπίζειν φέρει". 
ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

Ὁ 7 Οἴμοι τάλαινα, τοῦ πότ᾽ * 

795 

ναι μόνον. 

ἀνθρώπων μαθών; 800 
ἌΓΓΕΛΟΣ, 

-Ὁ ? Τοῦ Θεστορείου μάντεως, χαθ᾽ ἡμέραν 
A - Grant 3 ὦ ΄ s\ / / 6 

τὴν νῦν, ὅτ᾽ αὐτῷ θάνατον ἡ βίον φέρει“. 
TEKMHEEA. 

ΟἹ ”yà th OGTAT ἀναγχαία ee L γὼ, φίλοι, TOUGTAT ἀναγχαίας τύχης, 

4. ᾿Ωδίνειν, me demander 
avec anxiété, 

2. Σχηνῆς ὕπανλον, dans sa 
tente, 

3. Κἀπὶ τῷ équivaut à χαὶ 
ἐπὶ τίνι Ou à χαὶ διὰ τί. 

4, Τήνδε δ᾽ ἔξοδον ὀλεθρίαν 

Αἴαντος ἐλπίζειν φέρει» il nous 

fait craindre que cette sortie 

d’Ajax ne cause sa perte. 

5. Τοῦ πότ(ε) : doubleinter- 
rogation. Entendez : Τοῦ (τίνος) 
ἀνθρώπων μαθὼν χαὶ πότε; 

6. Τοῦ Θεστορείου  εἴο., 

j'en ai été informé par le devin 
fils de Thestor (Calchas), au- 
jourd’hui même, (l'ayant enten- 
du) quand il annonçait qu’il y 
allait pour Ajax de la mort ou 

de la vie, 

- 
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͵ὔ \ 
χαι 

« δ᾽ ε / 3 EU ce INT 2 / 

OÙ ὃ ἐσπέρους ἀγχῶνας, OL δ᾽ ἀντηλίους 
Se | 

ζητεῖτ 
NE 

Ἔγνωχα γάρ δὴ ϊ 

χαὶ τῆς παλαιᾶς χά ii 
» LA À 

Οιμοι, τι δράσω, τέ 

Ἀλλ᾽ εἶμι χἀγὼ χεῖσ᾽ 
ι 

Χωρῶμιεν, ἐγχονῶμεν " 
À 

ne ειν θέλοντας ἄνδρα γ᾽ ὃς 

ὅποιπερ ἃ ἐν 

, ES » 

D εὸρας HAUT 

AIAË MAZSTITOHbOPOS. 

᾽ “ LA 

σπεύσαθ᾽ οἱ μὲν Tedxpov ἐν τάχει μολεῖν * 

"7 9 3, ὅδ ας Jr 47 

ἰόντες * TAVO POS ἔξοδον μὐερ- 

φωτὸς ἡπατημιέν 1° 

EE μένη" 

χνον; OÙ. ἱδ ουτέον ὅ 

ENS 810 

ἕ 16 

τ ἱ 

σπεύδη θανεῖν]. 

ΧΟΡΟΣ. 

Χωρεῖν ἕ τοιμος | 

ἔογου χαὶ v | 
D TAYOC YO 

r40 [72 ποδῶ ὧν ἅν. 

, 200 λόγῳ δείξω μόνον " 

ἕψεται ὃ 815 

AIAZ 

ε “ 

O μὲν σφαγεὺς" ἕς 
NÉ γενο 

1. Σπεύσατε.... Τεῦχρον.... 
μολεῖν, hätezl'arrivéede Teucer. 

2, 

avec l’accusatif 

ailleurs στείχειν. Τἀνδρὸς ἔξο- 

δον χαχήν, quorsum sit vir in- 

Ῥότε: est construit ici 

seul comme 

auspicato egressus. 

3. Φωτός ἠπατημένη. L’el- 
lipse de ὑπό peut s'expliquer 

ici par l’analogie de ἡπατημένη 

avec ὑστερουμένη, ἡττημένη. 
4. Καὶ τῆς παλαιᾶς, etc., 

grati& pristina excussam me. 
5. ‘T5 Sputéov. Entendez : 

Τῦρῦσθαι δεῖ, 

TNLEV ἡ τὸ Dre) τατος 
2. Ἃ ” re 

ιτ᾿ ἂν, εἴ τῳ καὶ λογίζεσθαι σχολὴ", 

6. Οὐχ ἔδρα: ἀχμή. Ces mots 
équivalent à peu près quant au 

sens à ἰδρυτέον du vers 809 : 
d'où l’accusatif θέγοντας 
vers suivant, qui paraît d’ail- 
leurs interpolé. 

7. Ἕτοιμος : sous-ent. εἰμί, 
8. Ἅμ᾽ ἕψεται. A peu près 

comme ἕψεται seul. 
9. Ὃ... σφαγεύς, le meur- 

trier, C’est-a-dire ici le glaive. 

10, Et τῳ χαὶ λογίζεσθαι 
σχολή. même aux yeux d’un 

homme qui aurait le temps de 
réfléchir. 

au 
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(4 rr , \ 

δῶρον μὲν ἀνὸ δρὸς Exvopos ζένων ἐμοὶ 
2 / γι 5 

μάλιστα μισηθέντος, ἐχθίστου θ᾽ ὁρᾶν " 
΄ 3 5 “--- ΄ὔ - / πέπηγε δ᾽ ἐν γῇ πολεμίχ τῇ Τρῳάδι, 

σιδιηροδρῶτι θηγάνῃ νεηχονής " 850 
» ἝΞ NE] MA 5 / AUS 

ἔπηζα À αὐτὸν εὖ τυ 

εὐνούστατον τῷδ᾽ ἀνδοὶ διὰ τάχους θανεῖν. 
5 

Οὕτω μὲν EUGLEVODILEV " ἐκ δὲ τῶνδέ υιοι 
A! - ci -- \ A DES, 3 3 

σὺ πρῶτος, ὦ Ζεῦ, χαὶ γὰρ εἰκὸς, ἄρχεσον 
, Ν 7 , 

Αἰτήσομιαι dé σ΄ οὐ μαχοὺν γέρ οας λαθεῖν. 825 
? Ὁ L/4 

Πέμψον τιν ἡμῖν ἀγγελον, καχὴν φάτιν 
’ 

Τεύχρῳ φέροντα LEE ὥς με rene 
- 

πεπτῶτα τῷδε περὶ νεορράντῳ ξίφει, 

χαὶ μὴ πρὸς ἐχθρῶν του χατοπτευθεὶς πάρος 
-» A 

διφθ ὦ κυσὶν πρύόδλητος οἰωνοῖς" θ᾽ ἕλωρ. 830 
nm ci rs « - Σ᾿ τῷ 

Τοσαῦτά σ᾽, ὦ Ζεῦ, προστρέπω, χαλῶ δ᾽ ἅμα 

πομπαῖον" Ἑρμῆν χθόνιον εὖ με χοιμιί ἰσαιΐ, 

ξὺν ENT χαὶ ταχεῖ ΤᾺ 
x Σ πλευρὰν διαρρήξαντα τῷδε φασγάνῳ. 

4. Θανεῖν. Sous entendu | faut construire : Ῥιτφθῶ πρό- 

ὥστε. ὄχητος γυσὶν οἰωνοῖς τε ἔλωρ 
2. Ἔχ δὲ τῶνδε, maintenant. | (ἀντὶ ἑλωρίον). 
3. Νοι.... ἄρχεσον, vien: à 6. Πομπαῖον, comme ψυγο- 

mon aide. TOUTOY. 

4, Ἰϊέμψον, etc., fais-moi la 7. Ἐ ue χοιμίσα!. Littéra- 
grâce d'envoyer un messager | lement de bien m'endormir, 
qui porte à Teucer, etc. c’est-a-dire, de me faire mourir 

5. Ῥιφθῶ χυσὶν ποόόλητος. | promptemnent,. 
Πρόδλητος est uni étroite- 8. Ξὺν ἀσφαδάστῳ — φα- 
ment par le sens ἃ ῥιωθῶ. Il | σγάνῳ. Ce membre de phrase, 
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“- - ? 

Καλῶ ὃ ἀρωγοὺς τὰς ἀεί τε παρθένους 835 
\ 

ἀεί θ᾽ ὁρώσας πάντα τάν βροτοῖς πάθη ῷ A J7 ἐν * po? te ἐν 4 

4 
μὰ À 
O7 1» «| Et --. ρὲ 

2 

Kai σφας χαχοὺς χάχ!ισ 
᾽ 5 ΄ 

ζυναρῖ TAGEL dé ὥσπερ εἰσο 
: 

ὭΣ ν ὡς og τάλας. 

τα χαὶ πανωλέθρους 

ρῶσ᾽ ἐμέ 840 
ι 

αὐτὴῦ 70% γῇ πίπτοντα, τὼς αὐτοσφαγεῖς" 

- 

” 3 

IT, ὦ ταχεῖαι 

πρὸς τῶν φιλί ἴστων ὑπὸ κόρον ὀλοίατοί. 

ποινιμιοΐ τ᾽ Ἐρινύες, 
΄ A 1% Ÿ -“ γεύεσθε, μὴ φείδεσθε πανδήμου στρατοῦ. 

4 0 “ 32 » NS “ ΕΞ Σὺ δ᾽, ὦ τὸν αἰπὺν οὐρανὸν διφρηλατῶν ἢ 845 
ὅττι. 4 A 2 4 “ ΄, 

Ηλιε, πατρῴαν τὴν ἐμὴν ὅταν χθόνα - 
LAN 
ἴδης, ἔτ os co lens: ἡνίαν 

- 

ἀγγεθον δ, ἄτας τὰς ἐμὰς μόρον ἘΞ ᾿ ἐμὸν 
| 

22 DS -“ 

γέροντι πατρὶ τῇ τε δυστήνῳ τροφῷ" 
N? © 

H που τάλαινα, τήνδ᾽ ὅταν κλύῃ φάτιν, 850 

Aer μέγαν κωχυτὸν ἐν πάσῃ πόλει. 
» δι » "Ὁ χω 

Ἀλλ᾽ οὐδὲν ἔργον ταῦτα θρηνεῖσθαι μάτην " 

complémentaire en apparence, 
exprime en réalité l’objet prin- 
cipal du vœu avec plus de pré- 

cision que les mots εὖ μὲ χοι- 
via. dent il dépend. — Ξύν 
rattache souvent au verbe l’in- 
dication des circonstances qui 
ont accompagné, l’action et en 

ont facilité l’accomplissement.— 
Ἀσφαδάστῳ, sans convulsions : 
partant, sans douleur. 

1. Μαθεῖν ἐμὲ πρὸς τῶν 
Ἀτρειδῶν ὡς διόλλυμαι équi- 
vaut ἃ Μαθεῖν ὡς ἐγὼ διόλλυ- 
μαι πρός, etc. 

2. Αὐτοσφαγής, proprement 
suicide, peut se dire poétique- 
ment de celui qui meurt frappé 
par un des siens. 

3. Οὐρανὸν διφρηλατῶν. γον. 
vers 30. 

4. Τροφῷ, mére. 

| 

| 
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3 LPS / \ - ΄ / 
XX ἀρχτέον τὸ πραγμα᾿ σὺν τάχει τινι. 
5 / / © Ἵ ς 

Q θάνατε θάνατε, νῦν μ΄ ἐπίσκεψαι μολών"" 
/ , - Ἔ e ve 

χαΐτοι σὲ μὲν χἀχεῖ προσαυδήσω ξυνών. 855 
A à + - é 27 Ἀν ζὼ 7 

ZE ὃ, ὦ φαεννῆς ἡμέρας τὸ νῦν σέλας, 
\ \ ὃ A V4 / 

χαὶ τὸν διφρευτὴν Ηλιον προσεννέπω, 
΄ NS ” 7 5" “ 

πανύστατον δὴ, χοὔποτ᾽ αὖθις ὕστερον. 
5 F = τῷ x > NS 
Ω φέγγος, ὦ γῆς ἱερὸν οἰκείας πέδον 

ΩΝ κε -Ὁ ΄ὔ 

Σαλαμῖνος, ὦ πατρῷον ἑστίας βάθρον᾽, -860 
/ ? - 

κλειναί τ ᾿Αθῆναι, καὶ τὸ σύντροφον γένος, 
- ΄ / ᾽ L/A\S \ \ COS 

χρῆναι τε ποταμοί ὃ οἵδε, xat τὰ Τρωϊχὰ 
δὶ δῶ A / 7 Ξ - 2 15 

πεὸια προσαυδῶ ", χαίρετ᾽, ὦ τροφῆς ἐμοί" * 
NE ἘΠ ἢν LA 37 y - 

τοῦθ ὑμὶν Αἴας τοὔπος ὕστατον θροεῖ, 
\ Arr: " Ψ νὰ 

τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἐν Ἅιδου τοῖς κάτω μυθήσομαι. 865 

| HMIXOPION A. 
/ / / Jp, 6 

Iovos πόνῳ πόνον φέρει΄. 

Πᾷ πὰ 
74 02 \ L 3) 2 πᾷ γὰρ οὐκ ÉGav ἐγώ ; 

1. Ἀρχτέον τὸ πρᾶγμα équi- 
vaut ἃ δεῖ ἄρχεσθαι τοῦ πράγ- 
ματος.--- Σὺν τάχει τινί comme 
τάχα τι Où τάχα. 

2. Nov μ᾽ ἐπίσχεψαι μολών, 
nunc ades et me respice. 

3. Ὦ πατρῷον ἑστίας βά- 
θρον. Périphrase poétique, à 
peu près équivalente à ὦ πα- 
τρῴα ÉGTIL. 

4. Καὶ τὰ Τρωϊχὰ πεδία 
προσαυδῶ. Changement de 

tournure fréquent dans les apo- 

strophes. fé 

5. Ὦ τροφῆς ἐμοί, vous 
parmi lesqueis j'ai vécu. 

6. Πόνος πόνῳ πόνον φέρει. 
L'idée d'attribution, et par suite 

celle d’addition, résident natu- 

rellement dans le datif, accom- 

pagné ou non d’une préposition. 

love φέρει pourra donc signi- 
fier « ajoute à la peine. » Le 
sens de toute la phrase sera 
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NN. 5... ΄, 

χοὐδεὶς ἐπίσταταί με συμμαθεῖν τόπος. 
LES NS 

Ἰδοὺ ἰδοὺ 
Ν = = / ΄ 
οὔπον αὖ κλύω τινά. 

29 
ων] 
© 

HMIXOPION DB. 

ε = € / 2] 

Ἡμῶν γε ναὸς χοινόπλουν ὁμιλίαν". 

ἩΜΙΧΌΡΙΟΝ A, 
/ 5 

Τί οὖν δή; 
HMIXOPION B. 

ται πλευρὸν ὃ ἕσπ ερ ον ὃ νεῶν. 

HMIXOPION A. 

HMIXOPION Β. 

, “- 4 

Πόνου γε πλῆθος, κοὐδὲν εἰς" ὄψιν πλέον. 

HMIXOPION A. 

, NS NS 

Ἀλλ οὐδὲ μὲν δὴ 

’ ΄ sù 

χέλευθον ἁνὴρ οὐὸ 

" LEE -“- 

τὴν ἀφ᾽ ἡλίου [λῶν 

αμιοῦ δηλοῖ φανείς $ 

XOPOS. 

Τίς ἂν δῆτά pot, τίς ἂν φιλοπόνων [Strophe] 5 79 

τς ιχὸϑν ἔχων GT VOUS ἄγρας, 
δ - ο -“ 

n τίς Ὀλυμπιάδων θεᾶν, à ῥυτῶν 

Βοσπορίων ποταμῶν, τὸν ὡμόθυμον 885 

donc « la peine ne fait qu’a- 
jouter de la peine à la peine; » 

en termes plus clairs : « Toutes 

nos recherches ne servent à 
rien, qu'a augmenter notre fa- 
tigue.» 

1. Κοὐδεὶς etc., aucun lieu 
ne m'a vu découvrir (littérale- 

ment « ne sait que j'aie décou- 
vert ») ce que je cherche. 

Ἡμῶν γε — ὁμιλίαν, nos 
comImunts navigationts socios. 

3. Πλευρὸν. ἕσπερον; l'aile 
occidentale. 

4. Ei:, quod attinet ad. 

5. Δηλοῖ, comme δῆλός ἐστι. 
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εἰ ποθι πλαζόμενον λεύσσων 
» 7 / \ 

ἀπύοι ; σχέτλια γὰρ 
LITE \ - , / / 2 
EpLE γέ TOY μᾶάχρων ŒXATUY πονῶν 

4 \ / δ , 
οὐρίῳ μὴ πελάσαι ὁρόμω, 

ἀλλ᾽ ἀμενηνὸν ὃ ἄνδρα μὴ λεύσσειν ὅπου. 890 

ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

Ἰώ μοί μοι. 
ΧΟΡΟΣ. 

Τίνος βοὴ πάραυλος᾽ ἐξέδη νάπους: 
ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

Ἰὼ τλή μων. 

ΧΟΡΟΣ. 

Τὴν δουρίληπτον δύσμορον νύμφην ὁρῶ 

Τέχμιησσαν, οἴχτῳ τῷδε συγχεχραμιένην. 895 

TEKMHESA., 

» 7 3, ΄, 

Qyox’, ὄλωλα, διαπεπόρθημαι, φίλοι. 
ΧΟΡΟΣ. 

τί δ᾽ ἔστιν : 
ΤΕΚΜΗΣΣΆ. 

» ee € 5 

Αἴας ὅδ᾽ " ἡμῖν ἀρτίως νεοσφαγὴς 

4. Et ποθι, construit dans ce 
passage, comme le simple ποθί, 
n’en diffère à l'égard du sens 
qu'en ce qu'il exprime un 
doute. 

2. Ἐμέ γε τὸν μαχρῶν ἀλά- 
ταν πόνων; moi, vagabond (ici 
soyageur, marin), éprouvé par 

de si longues fatigues, 

3. ᾿Αμενηνὸν, affaibli (par la 
maladie) : de telle sorte qu'il” 
ne peut étre bien loin. 

4. Πάραυλος équivaut à ἐγ- 
γύς. Τίνος dépend de βοή, et 
νάπους de été6n. 

5. “ΟΣ (€) annonce au chœur 
que Tecmesse vient enfin de 
trouver Ajax, 
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χεῖται χρυφαίῳ᾽ φασγάνῳ πεουπτυγς. 
ΧΟΡΟΣ, 

ὌὭμοι ἐμῶν voor” 
” , 4 r 

ὦμοι, κατέπεφνες, ἀναξ, 
/ ὃ / / 

τόνὸε συνναύταν; τάλας" 

ὦ ταλαῖφρον " γύναι (λανφρ fit 

900 

Σ ΤΕΚΜΗΣΣΑ, 

- ῳ τὰν ὧν / 

Ὡς ὧδε τοῦδ᾽ ἔχοντος αἰάζειν πάρα. 

ΧΟΡΟΣ. 
΄, 1 FILLE \ / 

Tivoc ποτ ἄρ εἐρζε χειρὶ δύσμορος; 905 

TEKMHEEA. 

Αὐτὸς πρὸς αὑτοῦ " δῆλον. Ἐν γάρ οἱ χθονὶ" 

πηχτὸν τόδ᾽ ἔγχος περιπετὲς χατηγορεῖ. 

ΧΟΡΟΣ. 
Ὁ 4 5 7 9 LA A : 6 ὴ 

Ὥμοι ἐμᾶς ἄτας, οἷος ἀρ aid Une ; | 

ἄφραχτος φίλων * 910 
2 δ᾽ ε ΄ ΕΑ ε Ἂ ᾽ χιδ 

ἐγὼ δ᾽ ὁ πάντα χωφὸς, ὁ πάντ᾽ ἀἴδρις, 

χκατημέλησα" πᾷ πᾷ 
/ 

χεῖται ὁ ὃ υστράπελος 

1. Κρυφαίῳ comme χρυφῇ. 
Beaucoup d’adjectifs en ατος ne 
sont, pour ainsi dire, que des 
adverbes déclinables: par exem- 
ple τριταῖος, ÉGüouatoc, etc., 

souvent aussi λαθραῖος. 
2. "Quor ἐμῶν νόστων. Le 

chœur désespère de revoir ja- 
mais son pays, maintenant qu’il 
est privé de son chef. 

3. Ταλαῖφρον, malheureuse. 
4. Ag(a) comme ἄρα. 
5 Ἐν est pris ici absolument 

comme au vers 675. Of doit 
être rattaché à τόδ᾽ ἔγχος (ce 
glaive qui lui appartient), ct 

χθονὶ à πηχτόν. 
6. Αἱμάχθης. Aoriste sans 

augment de αἱμάσσω,, ensan- 
glanter, meurtrir, tuer. 
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, D 
δυσώνυμος Αἰὰᾶς: 

' ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

Οὔτοι θεατός - ἀλλά νιν περιπτυχ Ed 915 

φάρει χαλύψω τῷδε παμπήδην᾽, ἐπεὶ 

οὐδεὶς ἂν, ὅστις καὶ φίλος, τλαίη βλέπειν 

φυσῶντ᾽ ἄνω πρὸς ῥῖνας ἔχ τε φοινίας 
-“ \ CR ἢ Er ΠῚ / m 9 

πληγῆς DATE αἱμ. ἀπ᾿ οἰχείας COUYAS « - 

Οἴμοι, τί δράσω; τίς σε βαστάσει φίλων : 956 
- “- EU ” ‘ “Δ 

Ποῦ Τεῦχρος ; ὡς ἀκμαῖος εἰ βαίη ν μόλοι", 
= 7 20 \ / δ δ ῃ ΄ ἦ 

πεπτῶτ᾽ ἀδελφὸν τόνδε συγχαθαομόσαι". 
5 N 3 T 3 Q ᾽ 
Ω δύσμιορ᾽ Αἴας, οἷος ὧν οἵως ἔχεις, 

. 2 _ Da -Ὁ 

ὡς LU παρ᾿ ἐχθροῖς ἄξιος θρήνων TUY εἶν. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ἔμελλες, τάλας, ἔμελλες χρόνῳ [Απιδινορ!!6.1 925 

στερεόφρων ποτ᾽ ἐξανύσσειν᾽ χαχὰν 

μοῖραν ἀπειρεσίων πόνων. Τοῖά μοι 
΄ \ / 26 2 Te 

πάννυχα χαὶ φαέθοντ᾽ " ἀνεστέναζες 930 
, Ν 3 ὠμόφρων ἐχθοδόπ᾽ ᾿Ατρείδαις 

οὐλίῳ σὺν πάθει. 
/ τον RE > -- 3/ / 8 

Μέγας do Ἣν ἔχεινος ἄργχγὼν χρόνος 

1. Παμπήδην., tout ἃ fait. 5. ᾿Βξανύσσειν comme ἐξα- 
2. Οἰκείας σφαγῆς; le sui- | νύτειν. 

cide. 6. Πάννυχα nai φαέθοντα, 
3. Ei Bain ἣν μόλοι pour εἰ | nocturna et diurna, nuit et 

Bain, ἂν μόλοι. jour. 
4. Euyzabaou6cat,ensevelir. 7. ΤΓάθει, ici passion: 

Comparez Horace, Satires, I, 8. Joignez : Μέγας ἄρχων, 

| 1x, 28: « Omnes composui. » | gravis auctor. 
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’ ἐν ᾽ = LÈ 

πημάτων, μος ἀριστόχειρ 935 
LE CS L L 

— vu =! ὅπλων ἔχειτ ἀγὼν πέρι. 

ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

5 Ψ 7, 

Io [Lot pot, 

ΧΟΡΟΣ. 

“ τ EN 
Χωρεῖ πρὸς ἧπαρ, οἶδα, γενναία" δύη... 

TEKMHEESA, 

Ἰώ μοί μοι μοί μοι. 
ΧΟΡΟΣ, 

ΕἸ / 2 “ \ A 5 re 

Οὐδέν σ᾽ ἀπιστῶ χαὶ δὶς οἰμῶξαι, γύναι, 940 

τοιοῦδ᾽ ἀπούλαφθεῖσαν ἀρτίως φίλου", 

ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

Σοὶ μὲν δοκεῖν ταῦτ᾽ ἔστ᾽, ἐμοὶ δ᾽ ἄγαν φρονεῖν". 
ΧΟΡΟΣ. 

Ξυναυδῷ. ἢ 
,’ 

TEKMHESA,. 

Οἴμοι, τέκνον, πρὸς οἷα δουλείας ζυγὰ 

oo ῳι χωροῦμεν, οἷοι νῷν ἐφεστᾶσιν σχοποΐ, 
ΧΟΡΟΣ, 

Ὥμοι, ἀνα)γήτων 
- Ε / 4 ᾽ δισσῶν ἐθρόησας ἄναυδ 

ἔργ᾽ ᾿Ατρειδᾶν τῷδ᾽ ἄχει", 

4. Ces signes de quantité | opposition à δοχεῖν, qui mar- 
figurent une lacune. que une simple opinion). 

2. Τενναία : comme ἰσχυρά. 5. Οἵοι νῷν ἐφεστᾶσιν σχο-- 
8. Ἀπούλαφθεϊῖσαν : comme | ποί, quales nobis imminent heri. 

ἀποστερηθεῖσαν. 6. Τῷδ᾽ ἄχει équivaut ἃ τῇ 
4. Φρονεῖν, penser; avec | παρούσῃ συμφορᾷ ou plutôt 

ἄγαν, savoir trop bien (par | à πρὸς τῇ παρούσῃ συμφορᾷ. 



. 

Ἀλλ᾽ ἀπείργοι θεός. 

\ N) » - m N - , 
Οὐχ ἂν τάδ᾽ ἔστη τῆδε, ur θεῶν μέτα. 

Ἄγαν ὑπερδριθὲς ἄχθος ἤνυσαν᾽. 

NS 

Touovde μέντοι" Ζηνὸς 
\ Ὁ 9 

Παλλὰς φυτεύει πῆμ. 

Ἦ ῥα χελαινώπαν θυμὸν" ἐφυύρ 

πολύτλας ἀνὴρ, 

γελᾷ δὲ τοῖσδε μαινομένοις" ἄχ εσιν 

πολὺν γέλωτα, φεῦ, φεῦ, 
Σ - co 

ξύν τε διπλοῖ βασιλῆς 
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TEKMHESA. 

᾿ 950 

ΧΟΡΟΣ. 

ΤΕΚΜΗΣΣΔ. 

ἡ δεινὴ θεὸς 

Ὀδυσσέως χάριν. 

ΧΟΡΟΣ. 
LIN 

6 (ζει ὅ 

55 

960 
3 -Ὡ 

χλύοντες Ἀτρεῖδαι, 

ΤΕΚΜΉΗΣΣΑ, 

᾽ ci - 

Οἱ δ᾽ οὖν γελώντων χἀπιχαιρόντων Ÿ καχοῖς 
-Ὁ τ 7 

τοῖς τοῦδ᾽. Ἴσως τοι, κεἰ βλέποντα" μὴ ᾿πόθουν, 

1. Ἤνυσαν. Sujet sous-en- 
tendu: of θεοὶ. 

2. Τοιόνδε μέντοι.... Παλλὰς 

φυτεύει πῆυ. (α) : « Cependant, 
tel qu'il est, ce malheur vient 
de Pallas. » : 

3. Φυτεύει. Présent de nar- 
ration. 

4. Θυμιόν comme χατὰ θυ- 
μόν. 

5. ᾿Εφυθρίζει, triomphe de 
(notre malheur). 

6. Μαινομένο!ις, équivaut à 
διὰ τὴν μανίαν συμιδεδηχόσιν. 

7. Ξύν est pris adverbiale- 
ment. Διπλοῖ, poétique pour 
δύο. : 

8. Γελώντων.... ἐπιχαιρόν- 
τῶν : impératifs. 

9. Βλέποντα : comme ζῶντα, 
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θ / γ, ἃ ΝΣ ἃ ας 2 / δ 4 
ανοντ ἂν οιμιωζε!ιαν εν χρεια ορος . 

ε \ \“ Ὁ 

Οἱ γὰρ χαχοὶ γνώμαισ 3 τἀγαθὸν χεροῖν 
Ε ΕἸ Ε / : £ J 3 

ἔχοντες οὐχ ἰσᾶσι, πρὶν τις ἐχοαλη“. 
ΑΝ 

Ἐμοὶ TUX( , 
/ A 4 / \ 

oùc τέθνηχεν n° χεΐνοις γλυχὺς, 
€ æ Ni 4 - \ Η / CU 

αὑτῷ δὲ τερπνός " ὧν γὰρ ἠράσθη ruyeiv 
\ 

? - ΄ - 5 

ἐχτήσαθ᾽ αὑτῷ, θάνατον ὅνπερ ἤθελεν. 
“᾿ EU A 

τί δῆτα τοιοῦδ᾽ ἐγγελῷῶεν ἂν χάτα: 
ἱ Û ? 

θ = 5 -éb 1 τ £ 3» ἐδ, " 
ἑοῖς τεύνηχεν OUTOS, οὐ ZELVOLGLV, οὐ. 970 

ἣν Ἢ 4 » - L 

Πρὸς ταῦτ ᾽Οδυσσεὺς ἐν χενοῖς ὑδριζέτω . 
# \ , CU “ Ψ Ὑ Me: 7 3 “Δ: \ 

Αἴας γὰρ αὐτοῖς οὐκέτ ἔστιν, ἀλλ΄ ἐμοὶ 3 

λιπὼν ἀνίας χαὶ γόους διοίγεται. ς ς x 

TEYKPOS, 

37 / / 

lo μοι μοι. 

ΧΟΡΟΣ. 

Σίγησον. Αὐδὴν γὰρ δοχῷ Τεύχρου χλύειν 
= E4 - δ᾽ 5. ἘΝ 7 7 

βοῶντος TS τῆὴσο ἐπίσχοπον μέλος Ἂ 

΄ 
4. Ἔν χρείᾳ δορός, in dis- 

crimine belli. 

2. Τνώμαισι dépend de xa- 
χοί. 

8. Πρίν τις ἐχθάλῃ : comme 

πρὶν ἂν ἐχθάλωσιν, στερηθῶ- 
σιν αὐτοῦ. 

4. Ἤ comme μᾶλλον ἤ. Le 
sens général de ce vers et des 
suivants, c’est que les ennemis 

d’Ajax n’ont pas lieu de se ré- 
jouir de sa mort, puisqu'elle a 

été volontaire, et qu’elle est 
pleurée. La construction rap- 

pelle celle du vers 405 : Ἥδι- 
στος, ὦ δέσποινα, δεσμώτης 
ἔσω θαχεῖ. 

5. Θεοῖς équivaut à peu près 

ἃ ὑπὸ θεῶν. 

6. Ἔν χενοῖς comme μα- 

ταίως. 
7. Ἄτης τῆσδ᾽ ἐπίσχοπον 

μέλος : le chant ou le gémisse- 

ment d’un homme qui examine, 

qui mesure toute l’étendue de 

notre malheur. Comparez la 

locution ὁ ἐπίσχοπος τοξότης, 
l’archer qui atteint le but. 

x 
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ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ. 

, / 2, Y cu / 31 3.5 \ 
Q φίλτατ AUS, ὦ ξύναιμον OLA ÉfLOL, 
ENS. L' ᾿ « nee DER ns 1, 
αρ ἡμιπόληχας OOTEO ἢ φᾶτις χρᾶτει. 

ΧΟΡΟΣ. 

e > “- 7 
Ὄλωλεν ἁνὴρ, Τεῦχρε, τοῦτ ἐπίστασο. 

TEYKPOS, 

3 / Ξ᾿ - TS , 
Ὥμοι βαρείας don τῆς ἐμῆς τύχης. 980 

ΧΟΡΟΣ. 

Ὡς ὧδ᾽ ἐχόντων ? 
ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ. 

= / 3 A / 
Q τάλας ἐγὼ, τάλας. 

ΧΟΡΟΣ. 

Πάρα" στενάζειν. 
ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ. 

Ὦ περισπερχὲς" πάθος. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ἄγαν γε; Τεῦχρε. 
ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ. 

Φεῦ τάλας. Τί γὰρ τέκνον 
Ὁ “ - - “- NS 

τὸ τοῦδε, ποῦ μοι γῆς κυρεῖ τῆς Τρῳάδος"; 

ΧΟΡΟΣ: 

Μόνος παρὰ σχηναῖσιν. 

1. Ἠμπόληχας. Ἐμπολᾶν, 
ordinairement synonyme de 
ποαγυατεύεσθαι, équivaut quel- 
quelois à πράσσειν (εὖ où χα- 
AG). — ‘H φάτις χρατεῖ com- 
me ὁ λόγος χατέχει, le bruit 
règne (ou court). 

2. La phrase est interrompue 
après ἐχόντων, et ne se termine 
qu’au vers suivant. 

3. IIéou: comme πάρεστι, 
4. Tleotonepyéc, vehemens. 
5. T: γὰο, etc. Voy. le vers 

101 et la note 



72 AIAE MAX1]FOdOPOZ. 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ. 

Οὐγ͵ ὅσον τάχος οϑὅ 
δῆτ᾽ αὐτὸν der δεῦα ἡ τις ὡς Ze fT αὑτὸν ἄζεις δεῦρο, μιὴ τις ὡς χενῆς 

NS -“ ΄ 

σχύμνον λεαίνης δυσμενῶν ἀναρπάσῃ ; 
DATI 5 / / Lu - 7 

1θ᾽, ἐγχόνει, σύγχαμινε. Τοῖς θανοῦσί τοι 

φιλοῦσι πάντες κειμένοις ἐπεγγελᾶν. 
ΧΟΡΟΣ. 

6 - - “" «δ - 
Καὶ μὴν ἔτι ζῶν, Τεῦχρε, τοῦδέ σοι μέλειν ὁ90ο, 

2 L 

ἐφίεθ ἀνὴρ χεῖνος, ὥσπερ οὖν μέλει. 

dE 

3 - ΄ NAN 
Ω τῶν ἁπάντων δὴ θεαμάτων ἐμοὶ 
3. a - LS “ 

αλγιστον ὦν-προσε ne ὀφθαλ υμοῖς ἐγὼ, 
«ἃ 3 ee 

ὁδός θ᾽ ὁδῶν πασῶν ἀνιάσασα δὴ 
J= , A δι Es "Ὁ 3 

υάλιστα τοὐμὸν σπλάγχνον, NY δὴ νῦν ἔφην, 9y5 
cé ‘ ? L/4 “ Al LA 

ὦ φίλτατ᾽ Αἴας, τὸν σὸν ὡς ÊTAG ue 
LA NS ᾽ὕ 9.» 

υόρον διώχων χαἀξιχνοσχοπούμιενος". 
2 ὦ ‘7 « - 

Οξεῖα γάρ σου βαάξις ὡς θεοῦ τινος 
N msn A 2 ” 

διῆλθ᾽ Ἀχαιοὺς πάντας ὡς οἴχει θανών. 
ε NS , NS Ε 

Αγὼ χλύων δείλαιος ἐχποδὼν μὲν ὧν 1000 
: ? 3 J ὑπεστέναζον, νῦν δ᾽ ὁρῶν ἀπόλλυμαι. 

DATE] EAN 

10°, ἐκκάλυψον, ὡς ἴδω τὸ πᾶν χαχόν. 
N - 

Ὦ δυσθέατον ὄμμα χαὶ τόλμης πικρᾶς", 

4. Κενῆς, conjuge orbatæ. dire Βάξις (περὶ) σοῦ ὀξεῖα ὡς 

2. Διώχων χἀξιχνοσχοπού- | (βάξι:) θεοῦ τινος.--- Ὀξεῖα, 
μενος. Voy. le vers 564. rapide, ici comme au vers 258. 

3. ᾿Οξεῖά — τινος. C’est-a- 4. Ὦ ὃδνσθέατον, etc , équi- 
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ὅσας ἀνίας μοι χατασπείρας φθίνεις." τοοῦ 

Ποῖ γὰρ μολεῖν μοι δυνατὸν, ἐς ποίους βροτοὺ προ Qui vs be: 1.89 SR LÉE 
EU EU 7 ΖΦ - 

τοῖς σοῖς ἀρήξαντ᾽ ἐν πόνοισι μηδαμοῦ; 

Ἧ πού με Τελαμὼν, σὸς πατὴρ ἐμός θ᾽ ἅμα, 
»Ξ 4 Ἃ ᾽ 7 (7 / 5 1 

δέξαιτ᾽ ἂν εὐπρόσωπος ἵλεώς τ᾽ ἴσως 

χωροῦντ᾽ ἄνευ σοῦ" πῶς γὰρ οὔχ᾽, ὅτῳ πάρα τοῖο 
N? M 77 - 

und” εὐτυχοῦντι μιηδὲν ἵλεων γελᾶν. 

Οὗτος τί χρύψει"; ποῖον οὐχ ἐρεῖ κακὸν, 

ov ἐχ δορὸς γεγῶτα πολεμίου νόθον ὅ τὸν ἐκ δορὸς γεγῶτα πολεμίου : 
ἃ Le f. \ ΄, τὸν δειλίᾳ προδόντα καὶ καχανδρίᾳ 

δ s\ € “ σὲ, φίλτατ᾽ Αἴας, ἢ δόλοισιν, ὡς τὰ σὰ 1015 

χράτη θανόντος καὶ δόμους νέμοιμι σούς. 

Τοιαῦτ᾽ ἀνὴρ δύσοργος, ἐν γήρα βαρὺ 
5 If eT Lea EU PUS) 

DNS à LS À DO ë 6 AE θ 
ἐρεῖ, πρὸς οὐδὲν" εἰς ἔοιν θυμούμενος. 

΄ Ν᾽ - 
Τέλος ὃ. ἁἀπωστὸς γῆς ἀπορι Vue 

δοῦλος) LE ἀντ᾽ ἐλευθέρου φανείς. 1020 

Τοιαῦτα μὲν κατ᾽ οἶχον᾽ ἐν φροία δέ μοι 

vaut à ᾧ δυσθέατον ὄμμα, ὦ 5. Τὸν.... νόθον : à l’accusa- 
τόλμης πιχρᾶς. 

41. Ἴσως est ironique. 
2. Il: γὰρ οὔχ ; Cur non? 

ou plus explicitement : « Cur 

«non excipiat me gravi severo- 

«que vultu ?» Πάρα : ici mosest. 

3. Μηδὲν ἵλεων γελᾶν, ne 
laisser jamais voir un sourire 
bienveillant, 

4. Ti χρύψει; que ne dira- 
‘til pas? 

tif, de même qu’on dit eÿ ou 

χαχῶς λέγειν τινά. —— Ἔχ 
δορὸς γεγῶτα πολεμίου : pro- 
prement « né de la lance guer- 
rière », c’est-à-dire d’une femme 

conquise à la gucrré, les armes 
à la main, Il s’agit d’Hésione. 

6. ἸΙρὸς οὐδὲν, pour un 
rien. 

7. Ἔν Τροίᾳ, sur le territoire 
de Troie. 
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, ““ἷ NS - πολλοὶ μὲν ἐχθροὶ, παῦρα δ᾽ ὠφελήσιμα" 
\ - “ ΄ 

χαὶ ταῦτα πάντα σοῦ θανόντος in 

Οἴμοι, τί δράσω ; πῶς σ᾽ ἀποσπάσω Li 
= δ᾿ 

τοῦδ᾽ αἰόλου ̓  χνώδοντος, ὦ τάλας, ὑφ᾽ οὗ τοιοῦ 

φονέως ἄρ᾽ ἐξέπνευσας; Εἶδες" ὡς χρόνῳ 

ἔμελλέ σ᾽ Ἕχτωρ χαὶ θανὼν ἀποφθίσειν; 

Σχέψασθε, πρὸς θεῶν, τὴν τύχην δυοῖν βροτοῖν᾽" 
€. = a N NS 
Ἔχτωρ μὲν, ᾧ δὴ τοῦδ᾽ ἐδωρήθη πάρα | 
ζωστῆρι πρισθεὶς᾽ ἱππικῶν ἐξ ἀντύγων, 1030 
᾽ 2 ROUE 4 Sr / ἐχνάπτετ᾽ aièv* ἔστ᾽ ἀπέψυξεν βίον" 

τ “4.2 / / A ὟΝ» 

οὗτος δ᾽ ἐχείνου τήνδε δωρεὰν ἔχων 
\ "εΡ 3 »». LA LA 

πρὸς τοῦδ᾽ ὄλωλε θανασίμῳ πεσήματι. 

Ἄρ᾽ οὐχ ᾿Ερινὺς τοῦτ᾽ ἐχάλχευσεν ξίφος, 
᾽ - υ NS \ » 

χάχεινον Αἰδης, δημιουργὸς ἄγριος ; 1035 
3 c -- 

Ἐγὼ μὲν οὖν καὶ ταῦτα χαὶ τὰ πάντ᾽ ἀεὶ 

φάσχοιμ᾽ ἂν ἀνθρώποισι μιηχανᾶν θεούς" 

ὅτῳ δὲ μὴ τάδ᾽ ἐστὶν ἐν γνώμη φίλα DID PE του ΤΙΣ). ν᾿ bien D né 
-“Ὕ ? CU 2 

χεῖνός τ ἐκεῖνα στεργέτω χαἀγὼ τάδε. 

ΧΘΡΟΣ. “ 

Μὴ τεῖνε μαχρὰν", ἀλλ᾽ ὅπως χρύψεις τάφῳ 1040 
JV \ ” ” / 4 

φράζου τὸν ἄνδρα χὥ τι μυθήσει τάχα. 

4, Aichov, de diverses cou- 3. Πρισθεὶς, attaché : accep- 
leurs, qui a des reflets étince- tion rare, 

lants, - 4. Aiév, continua tractione. 
2, Εἶδες équivaut ἃ προεῖδες, ὅ. Μὴ τεῖνε μαχράν, πὸ 

avais-tu prévu? prolonge pas ce discours. 
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Βλέπω γὰρ ἐχθρὸν φῶτα, καὶ τάχ᾽ ἂν χαχοῖς 
Ὁ GA “- ? 

γελῶν' à δὴ" καχοῦργος ἐξίχοιτ᾽ ἀνήρ. 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ. 

! Ν᾽. \ e/ 2 34 / fa 
Tic ὁ ἐστὶν ὅντιν ἄνδρα προσλεύσσεις στρατοῦ ; 

ΧΟΡΟΣ. 

τ τ 4 Μενέλαος, ᾧ δὴ τόνδε πλοῦν ἐστειλάμιην. 1045 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ. 

Ὁρῶ: μαθεῖν γὰρ ἐγγὺς ὧν οὐ δυσπετής- 
3 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ, 

τ -- ͵ CN 

Οὗτος; σὲ φωνῶ τόνδε τὸν γεχρὸν χεροῖν 

"ἡ συγχομίζειν", ἀλλ᾽ ἐᾶν ὅπως ἔχει. " Je0k ? 7 6 
ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ. 

Τίνος χάριν τοσόνδ᾽ ἀνήλωσας λόγον ; 

ΜΕΝΒΛΑΟΣ. 

Δοχοῦντ᾽ ἐμοὶ, δοχοῦντα δ᾽ ὃς" κραίνει στρατοῦ. τοῦο 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ. 

᾿ 4 7 1 Ὁ 

Οὔχουν ἂν εἴποις ἥντιν᾽ αἰτίαν προθείς"; 

ΜΕΝΕΛΛΟΣ. 

€ 

Οθούνεχκ᾽ αὐτὸν ἐλπίσαντες οἴκοθεν 
Je ἐξ 
ἄξειν ᾿Αχαιοῖς Copa όν τε χαὶ φίλον, 

1. Καχοῖς γελῶν, riant (ou 
pour rire) de nos maux. 

2. Ἃ δή est pris ici dans le 
sens de ἅτε. 

3. Μαθεῖν..., où δυσπετής; 
non difficile à reconnaitre. 

4. Σὲ φωνῶ.... μὴ συγκομί- 

ζειν équivaut ἃ Σὺ μὴ συγ- 

χόμιζε. 
5. Δοχοῦντα ©’ ὅς : 

δοχοῦντα δ᾽ ἐχείνῳ ὅς. 
6. Ἥντιν’ αἰτίαν προθείς, 

sous-entendu χελεύεις LE μὴ 

συγνχομίζειν τὸν νεχρόν. 

pour 
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> " -“ / - 
ἐξεύρομιεν τητοῦντες ἐχϑίω Φρυγῶν : 
ΕἸ 

οστις στ τρατῷ ξύμπαντ τὶ Bou εύσας φόνον 

νύχτωρ ἐπεστρά 
΄ι 

" “ ΄-Ὁ- 7 

χεί μὴ θεῶν τις τήνδε πε 

τευσεν, ὡς ἕλοι: δόρει" 

ε χω \ A 7 Us À CAN 1. ΄ 
ἡμεῖς μὲν ἂν TAVO ἣν ὅδ᾽ εἴληχεν τύχην 

θανό 2 ανόντες 
- A , 

οὗτος: δ᾽ ἂν eu 
᾽ “Ὁ 

dou? 
s ΄"ὮὋὉ-Ὁο 

τὴν τοῦδ ( 

Ὧν οὕνεχ᾽ 

2 2 εῇ . 

AY TOOUXELULEU α 
2 N9 , » \ 

Νῦν δ᾽ ἐνήλλαξεν θεὸς 

5. «ἵ » . 

αὐτὴν οὔτις ἐστ 

τοῦῦ 

» 9 ᾿ς 

αν EGOEGEY, 

, [4 LA 

16 LOT μόρῳ ; 

1060 

ses μῆλα καὶ ποίμνας πεσεῖν. 

, ῃ ἀνὴρ σθένων 

τοσοῦτον ὥστε σῶμα“ τυμδεῦσαι τάφῳ, 
A 17 

ἀλλ᾽ ἀμφὶ" χλωρὰν ψάμαθον᾽" ἐχύεθλημένος 
Π 

ὄρνισι φορθ: 

Πρὸς ταῦτα unSèv à DEL ὃν 

1065 

donc 1 LÉVOS * 

εἰ γὰρ βλέποντος μὴ ᾽δυνήβ pe χρατεῖν, 
/ / à ( 3 

πάντως θανόντος γ᾽ ἄρξομεν, χἂν μὴ θέλης; 

λό. γων ἀχοῦσαι. ζῶν 

, \ # 

χερσὶν παρευθύνοντερ Où y € 
ἴ ὃ 1 
4 

͵ 

-Ὁ- \ » 

Καίτοι! χαχοῦ T00$ ἂν 

1. Τήνδε.... τύχην θανόντες 
équivaut ἃ peu près ἃ τόνδε τὸν 
θάνατον θανόντες : ainsi s’ex- 

plique l'emploi de Paccusatif. 

2. Suppléez ὥστε devant τὴν 
τοῦδ᾽ ὕόριν. 

3. Αὐτὸν.... σῶμα : à peu 
près comme τὸ σῶμα αὐτοῦ. 

Auot indique ici que le 
cadavre jeté sur le sable ne 

restera pas à la même place, 

ποτ᾽ Res 7 

©? 
© 
la 

64° ὅπου 

ἐμῶν ; 
MN 

ς΄ ἄνδρα δημότην 

mais sera promené cà ct la sur 
le rivage. 

5. Χλωρὰν ψάμαθον, palli- 
dam, flavam arenam. 

6. Παρευθύνοντες, répri- 
munt, La menace est dirigée 
contre Teucer, à qui s’adres- 

sent les mots précédents : Κἂν 
un θέλης. 

7. Πρὸς ἀνδρός. Suppléez 
ἐστιν : c’est le propre d'un 
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1 NS - EU , / / 
und ëv διχχιοῦν τῶν ἐφεστώτων χλύειν. 

? / , PARTIE N , / ͵ - 

Οὐ γάρ ποτ᾽ οὔτ᾽ ἂν ἐν πόλει νόμοι καλῶς 
/ A Ne LA \ / 7 

φέροιντ᾽ ἃν΄, ἔνθα μὴ καθεστήχη δέος, 

οὔτ᾽ ἂν στρατός γε σωφρόνως dpyour ἔτι , 1055 

ψιηδὲν φόδου 606 na? un” αἰδοῦς ἔχων. 

Ἀλλ᾽ ἄνδρα χρὴ, κἂν σῶμα γεννήσῃ" μέγα, 

δοχεῖν πεσεῖν ἂν χἂν ἀπὸ σμιχροῦ κακοῦ. 

Δέος γὰρ ᾧ πρόσεστιν αἰσγύνη θ᾽ Go 
Ἐ θ ᾿ θ ἐς χ (Éd) 

FRE AI EU / AE Jan 7 À 
σωῶτηριᾶν ἐχοντὰ τὸν ETLOTAGO 1080 

ὅπου δ᾽ ὑδρίζειν δρᾶν θ᾽ ἃ βούλεται 7 παρῇ; 
΄ / 4 A L / \ 

ταὐτὴν VOULUCE τὴν πόλιν χρόνῳ TOTE 

ἐξ οὐρίων δραμοῦσαν ὃ ἐς βυθὸν πεσεῖν. 
᾽ 

Ἀλλ᾽ ἑστάτω por καὶ δέος τι χαίριον, 

homme.”’Avôpa δημότην comme 

ἄνδρα δημότην ὄντα. 
1. Καλῶς φέροιντ᾽ ἄν, vi- 

geant- 

2. Μηδὲν 90600 πρόδλημα 
équivaut à μηδένα 660 ἀντὶ 
προδλήματος : « aucune crainte, 
aucun respect qui la protége 
(contre l'invasion de la li- 
cence). » 

3. Γεννήσῃ comme φύση. 
Comparez les locutions connues 

φύειν ὀδόντας, φύειν τρίχας. 
4, Ἀλλ᾽ ἄνδρα — χαχοῦ, 

mais il faut que l’homme le 
plus fort s’attende à succomber, 

pour peu qu'il vienne à conf- 
mettre une faute, même légère, 

\ 

5. Σωτηρίαν signifie souvent 
chance ou moyen de salut, 

comme salus dans ce vers de 

Virgile : « Una salus victis, »etc. 

6. "ἔχοντα τόνδ᾽, eum ha- 
bere. 

7. Ἃ βούλεται, sous-entendu 
τῖς- 

8. Ἔξ οὐρίων (sous-entendu 

πνευμάτων) δραμοῦσαν, après 
avoir navigué heureusement, 

jeui de la prospérité.— Πεσεῖν, 
Infimitif aoriste marquant un 

événement futur, Χρόνῳ ποτέ, 
qui précède, indique assez qu’il 
s’agit de l’avenir. 

9. Mo : c’est mon avis, ou 
ma volonte, 
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χαὶ μὴ δοχῶμιεν δρῶντες ἂν ἡδώμεθα 1085 

LU 

οὐχ ἀντιτίσειν αὖθις ἂν λυπώμεθα". 

ι 

A 1 ΄ sn 3 \ / 
μὴ τόνδε θάπτων αὐτὸς ἐς ταφὰς πέσης. 

à es Ν᾽. 

ριστὴς; νῦν ù € 

Ερπει παραλλὰξ ταῦτα. Πρόσθεν οὗτος ἦν 

jo μέγ᾽ αὖ φρονῶ. 
“ὼ γχγ ἃ, \ / “ 

προφωνῷ τύνὸς μὴ θάπτειν, ὅπως 

1090 

ΧΟΡΟΣ. 

4 

Μενέλαε, υὴ γνώμας ᾿ 
5 n SA 

εἶτ᾽ αὐτὸς ἐν θανοῦσιν norte γένη. 

ον. 3 οστήσας σοφὰς 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ. 

Οὐχ ἄν ποτ᾽, ἄνδρες, ἄνδρα θαυμάσαιμ᾽ ἔτι, 
A N: 3 UE 51.) “ / 
ὃς μιηδὲν ὧν γοναῖσιν εἰθ ἁμαρτάνει, 

e À “ [A 

ὅθ᾽ οἱ δοχοῦντες" εὖγεν εἷς TE - 1095 

sn? ΤῈ / ΕΞ 
τοιαῦθ αμιαρτάνουσιν εν λόγοις ἐ ἔπη. 

Y , ἃ 1.3 2 Re D E3 LE Se UT 5 4 à ΕΣ 

Vs ET ἀπ ἀρχῆς αὖνις, ἢ σὺ φὴς ἄγειν 

τὸν ἄνδρ᾽ Ἀχαιοῖς 

οὐχ αὐτὸς ἐξέπλευσεν ὡς 

ποῦ" σὺ στρατηγεῖς τοῦδε: γΞ: 

NS 

δεῦρο σύμμαχον λαδών ; 

αὑτοῦ 20270 ; 
-- \ EU 

ποῦ δὲ σοὶ λεῶν 1100 
Ld FT 3 € - 

ἔξεστ᾽ ἀνάσσειν ὧν ὅδ᾽ ἡγεῖτ᾽ οἴχοθεν ; 
«x ΄ 3 ΄ ki 3 ε -“ - 

Σπάρτης ἀνάσσων n NES, οὐχ ἡμῶν χρατῶν, 

. Δρῶντες, ete. Ce membre 
de phrase doit étre complété 

ainsi : Δρῶντες ἃ ἂν (δρῶντες) 

ἡδώμεθα, οὐχ ἀντιτίσειν & ἂν 
(ἀντιτίνοντες) λυπώμεθα. 

2. Αἴθων. Ici fougueux, 
comme au vers 222, 

2. Ὑποστήσας, ayant allé- 

gué (littéralement « ayant posé 
pour base »). 

4. Οἱ δοχοῦντες, ceux qui 
passent pour... 

5. ἉἋἉμαρτάνουσιν.-... ἔπη 
équivaut ἃ ἁμαρτάνουσιν ὥστε 
λέγειν ἔπη. 

6. Τοῦ : comme πῶς. 
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οὐδ᾽ ἔσθ᾽ ὅπου σοὶ τόνδε χοσμῆσαι᾽ πλέον 

ἀρχ ἧς ἔκειτο θεσμὸς " ἢ καὶ τῷδε σέ. 

Ὕπαρχος ἄλλων’ δεῦρ᾽ ἔπλευσας, οὐχ ὅλων" 110 

ἃ \ “ 7 Αἴ = se Ὁ 0 / 

στρατηγὸς, ὥστ᾽ Aluvros ἡγεῖσθαι ποτε. 1 
τ 3, 3/ 2 » 

Ἀλλ᾽ ὧνπερ ἄρχεις ἄρχε, καὶ τὰ σέμν᾽ ἔπη 

χόλαζ᾽ ἐχείνους" * τόνδε δ᾽, εἴτε μὴ σὺ φὴς 

εἴθ᾽ ἅτερος στρατηγὸς, ἐς ταφὰς ἐγὼ 

θήσω δικαίως, οὐ τὸ σὸν δείσας στόμα. I110 

> - LA δ ? 2 

Do γάρ τι τῆς σῆς οὕνεχ ἐστρατεύσατο 

γυναικὸς, ὥσπερ οἱ πόνου πολλοῦ πλέῳ", 
᾽ 9 02 3 ὦ τ Ξ “ ͵7 

ἄλλ οὕνεχ ὅρχων οἷσιν ἦν ἐπώμοτος; 

σοῦ δ᾽ οὐδέν" οὐ γὰρ ἠξίου τοὺς μηδένας. 

Πρὸς ταῦτα πλείους" ὃ εὖρο χήρυχας λαδὼν 1115 

LR Rp 12, - δὲ Ὁ ΤᾺΣ 
και τὸν στρατηγον NE TOU O€ σου ψόφου 

4. Οὐδ᾽ ἔσθ᾽ ὅπου, d'aucune 
manière, nullement. 

2. Kosuñou:, regere, mo- 
derari,. 

3. Ἀρχῆς ἔχειτοθεσμός, (2m- 
perti lex posita erat.) doit être 
considéré, d’après la construc- 

tion, comme équivalent à ἐξῆν. 
4, Ὕπαρχος ἄλλων. Comme 

ὑπ᾽ ἄλλοις ἄρχων. 

5. “Ὅλων du neutre ὅλα, 
ΘΙ T'ETUN, 

ὁ. Τὰ σέυν᾽ ἔπη χόλαζ᾽ ἐχεί- 
νους équivaut ἃ Κολάζων ἐχεί- 
γους λέγε τὰ σεμνὰ ἔπη. 

7. Ἅτερος : Agamemnon. 

8, Ὥσπερ οἱ πόνου πολλοῦ 
πλέῳ,, à la facon de ces hommes 
qui prennent trop de peine, 

s'occupent de ce qui ne les re- 
garde pas : ὥσπερ où πολυ- 
TOXYUOVOUVTEC. 

9. Σοῦ δ᾽ οὐδέν. Cette nou- 
velle proposition négative ne 
cert qu’à confirmer la première 
οὐ γάρ τι--- πλέῳ (vers 1141- 
1112). 

10. Τοὺς μηδένας, les gens 
de rien. 

44. Πλείους. Agamemnon 
était accompagné de hérauts. 

42, “Hxe, impératif. 
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A / \ τ 

οὐχ ἂν στραφείην', ὡς" ἂν ἧς οἷός περ € 
= 5 
L 

ΧΟΡΟΣ. 

ΝΡ 5 - CU CU 

Οὐδ᾽ ad” τοιαύτην γλῶσσαν ἐν χαχοῖς᾿ φιλῶ" 
\ \ / s ε ΄ 2: La 

TX σχῆνηρὰ 770 του, LAN ὑπέρδικ ἢν, δάχνει. 

MENEAAOS. 

« DA 5 ” , \ -" 

Ὁ τοζότης" Eouxev οὐ σμικρὸν φρονεῖν. 1120 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ. 

\ » 

Οὐ γὰρ βάναυσον τὴν τέχνην ἐχτησάμην. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ. 

“Ὁ ? VA 4 ᾽ 

Méy” ἄν τι χομπάσειας, ἀσπίδ᾽ εἰ Abou. 
[] 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ. 

Ν r N il , / 7 

Kay υἱλὸς ἀρχέσαιμι σοί Υ᾽ ὡπλισμένῳ“. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ. 

ε “- ΄ \ A 0 δ \ ͵΄ 

H γλῶσσα GOU τὸν θυμὸν ὡς DELVOY τρέφε'΄. 
| 

TEYKPOS. 

Ξὶ ᾧ διχαίω γὰρ μέγ᾽ ἔξες DÉGUET Ξὺν τῷ OLA) γὰρ μέγ ÉGEGTLY φρονεῖν. 1125 

MENFA\AOS, 

72 an AD} 5. AN Re ter CPE / 863 
Διχαια γὰρ τονὸ εὐτυχεῖν χτειναντὰ [LE 3 

4. Τοῦ δὲ σοῦ ψόφον οὐχ 
ἂν otpuzeinv, vociferationem 
tuam non curo. 

2. Ὡς: comme ἕως. 
3. AŸ rappelle que le chœur 

a désapprouvé plus haut le lan- 

gage de Ménélas. 
4. Ἔν χαχοῖς, dans l'infor- 

tune, quand on est dans l’in- 

fortune. 

5. ‘O τοξότης. Teucer est 
représenté dans l'liade comme 
le meilleur archer de l’armée 
grecque. - 

6. Pu6s équivaut ἃ γυμνής, 

ὡπλισυένῳ à ὁπλίτῃ. 
7. Ἢ γλῶσσα — τρέφει. 

Voy. vers 603 et la note, 

8. Κτείναντά Le, ayant voulu 
me tuer, 
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ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ. 

Κι τείναντα ; Δεινόν 4 εἶπας; εἰ χαὶ \1 sx ἧς θανών. 
ἢ 

MENLAAOS, 

e NS » 

Θεὸς γὰρ ἐχσώζει με΄, τῷδε δ᾽ οἴχομαιδ,, 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ. 

Μὴ νῦν ἀτίμα θεοὺς, θεοῖς σεσωσμένος. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ. 

SARTUN se A 5 δ / 1 < 

Ἐγὼ γὰρ ἂν ψέξαιμι δαιμόνων νόμους ; 1130 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ, 

= = ΄ 

Εἰ τοὺς θανόντας οὐχ ἐᾷς θάπτειν παρών. 

ΜΈΝΒΆΛΟΣ. 

-Ὁ - \ 

"Τούς γ᾽ αὐτὸς abrob" πολεμίους * οὐ γὰρ καλόν ; 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ. 

Ἦ σοὶ γὰρ Αἴας πολέμιος προὔστη" ποτέ: 

MENEAAOS. 

“᾿ 3. Ὁ x Ὁ > 

Μισοῦντ᾽ ἐμίσει + χαὶ σὺ" τοῦτ᾽ ἠπίστασο. 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 

7 \ Eu À 

Kérrns γὰρ αὐτοῦ ψηφοποιὸς eboébrs?. 1135 

4. Kai doit étre jeint à 
θα ὦν. 

2. ᾿Εχσώζει με, présent de 
narration, 

3. Τῷδε δ᾽ οἴχομαι. Voy. 
vers 970 et la note. 

4, Τούς γ᾽ αὐτὸς αὑτοῦ. In- 
version consacrée par l'usage. 

ἡτοῦ δια τῶ ailleur Αὑτοῦ pour ἐμχυτωῦ, ailleurs 
pour σεαντῶν, 

5. Ἐρούστη comme ἀντέ- 
στη. 

6. Καὶ σύ, et toi-même. 
7. Κλέπτη:ς... Ψηροποιὸς εὑ- 

ρέθης. Suivant Teucer, Ménélas 
a été convaincu d’avoir soustrait 

(d’oùle motx}éntn:), dans l’in- 
térét d'Ulysse, une partie des 
suffrages dounés par les Grecs 

à Ajax. 
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MENEAAOS, 

- = ΠῚ 3 A SN? > 
Ἐν τοῖς διχασταῖς, κοὐχ ἐμοὶ, τόδ᾽ ἐσφάλη". 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ. 

Πόλλ᾽ ἂν καχῶς λάθρα σὺ χλέψειας χαχά ἡ, 

MENEAAOZ. 

Mo , 5 107, 3/ > / 3 

Τοῦτ εις ἀνιᾶν τουπος ἐργεται τινι. 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ. 

Οὐ μᾶλλον, ὡς ἔοιχεν, ἢ λυπήσομεν. 

ΜΈΕΝΕΒΛΑΟΣ. 

è / 4 5.5 \ s 45% / 

Ἐν σοι φράσω" τόνδ᾽ ἐστὶν οὐχὶ θαπτέον. 1140 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ. 

7 - Ἀλλ᾽ ἀνταχούσει τοῦτον ὡς τεθάψεται". 
MENEAAOË, 

Ἤδη ποτ᾽ εἶδον ἄνδρ᾽ ἐγὼ γλώσσῃ θρασὺν 

ναύτας ἐφορμήσαντα χειμῶνος τὸ πλεῖν ", 
τὰ θέ 2. ἃ ΕῚ A τ ἜΝ . “8 LA 

ῳ φ εγμ. αν Οὐχ ON ευρές; Ὥνιχ ἕν χάχῳ 

χειμῶνος εἴχετ᾽, ἀλλ᾽ ὑφ᾽ εἵματος χρυφεὶς 1145 
- ὦ. δι... πὶ ἤν , 

πατεῖν παρεῖχε" τῷ θέλοντι ναυτίλων. 

4. Ἐν τοῖς διχασταῖς, etc., 
per Judices, non per me hoc 

peccatum est. 

2. I6)\ ἂν κχαχῶς, ete., 
multa peccata male (cest-à- 

dire vix) occultes; en d’au- 

tres termes : 

trop d’iniquités pour qu'il le 
soit facile de les dissimuler. » 

3. Ἔρχεταί τινι. Menace in- 
directe à l'adresse de Teucer. 

α Tu as commis 

4. Τοῦτον ὡς τεθάψεται 
équivaut, en vertu d’une régle 

bien connue, à ὡς οὗτος τε- 

θάψεται. 
5. Ναύτας.... τὸ πλεῖν. 

Double accusatif, comme dans 

les locutions παρορμᾶν, παρα- 
χαλεῖσθαι, ἐνάγειν τινά τι. 

6. Πατεῖν παρέχειν, (avec 
ellipse de ἑαυτὸν), paraît s'être 
dit proverbialement, 
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ΝΥ \ 

Οὕτω δὲ χαὶ σὲ χαὶ τὸ σὸν λάδρον στόμα 

σμικροῦ νέφους τάχ᾽ ἄν τις ἐχπνεύσας. μέγας 

χειμὼν ̓  χατασδέσειε τὴν πολλὴν βοήν". 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ. 

᾿Εγὼ δέ γ᾽ ἄνδρ’ ὄπωπα μωρίας πλέων, 1150 

TA , - Ψ ν - - “ 

ὃς ἐν χαχοῖς ὕδριζε τοῖσι τῶν πέλας. 
ρὲ ΑΝ 2 ὃ / 2 s > \ 

Κατ αὑτὸν εἰσιδὼν τις ἐμφερὴς ÉLLOL 

ὀργήν" θ᾽ ὅμοιος εἶπε τοιοῦτον λόγον 

Ὥνθρωπε, μὴ ὃ pa τοὺς τεθνηχότας ax 

εἰ γὰρ ποιήσεις, ἴσθι πημιανούμιενος. 1155 
σῷ ὟΝ CE L/4 7 9 

Τοιαῦτ᾽ ἀνολόον" ἄνδρ ἐνουθέτει παρών. 
_ » € = 

Ὁρῶ δέ τοί νιν, κἄστιν", ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, 
3 5, “ἃ - UE 

οὐδείς mor ἡ ἄλλος ἢ σύ. Μῶν ἠνιξάμιην" ; 

ΜΕΝΒΛΆΑΟΣ. 

» d K\ Ν δι \ 2 ΄ὴ LES 

Ἀπειμιι" καὶ γὰρ αἰσχρὸν, εἰ TUVOLTO τὶς, 
Le Ξ 1 τ A0 Σ λόγοις χολάζειν ᾧ βιάζεσθαι Tao . 1160 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ, 

\ 3 / > \ 
Αφερπέ νυν χάμοι γὰρ 

» / 

αισγιστον γλύξιν 
AE / ΟΡ ἌΡ τα, A LA 

ἀνδρὸς υαταὶου φλαῦρ ἐπὴ μυϑουμιένου. 

4. Χειμών. Plusieurs auteurs 
anciens font mention d’un vent 

appelé ἐχνεφίας; c’est-à-dire ἐκ 
νέφους πνέων. 

5, Τὴν πολλὴν βοήν équivaut 

à une répétition de Σὲ χαὶ τὸ 
σὸν λάόρον στόμα. Voy. vers 
1062-1063, 

8, ᾽Οργήν comme τρόπον. 
ἧς Ἄγνολόον, Ce mot et ses 

synonymes comportent la méme 
extension de sens que les mots 

francais malheureux, misérable, 

δ. Käotiy : χαὶ ἔστιν. 

ὁ. Οὐδείς ποτε, nemo, puto. 

7. Μῶν ἠνιξάμην ; Μῶν ἃ la 
même signification que le mot 

latin zum, Le sens est donc : 

« Ai-je parlé trop peu claire- 
ment? » 
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ΧΌΡΟΣ. 

Ne Ju 

Ecru: (Lens ἔριδός τις ἀγών᾽. 
Ἅ-: ἰς “- Ἀλλ᾽ ὡς δύνασαι, Τεῦχρε, τάχ ν ες 

σπεῦσον" 
- 7 - 

τῷδ᾽, ἔνθα βροτοῖς 
΄ , / 7 4 

τάφον εὐρώεντα χαθέξει". 

χοίλην χάπετόν τιν᾽ 

Καὶ μιὴν ἐς αὐτὸν χαιρὸν δοΐδε πλησίοι" 

πάρεισιν ἀνδρὸς τοῦδε παῖς 
/ «-- NS - 

τάφον περιστελοῦντε δυστήνου νεχροῦ. 

Ὦ παῖ, 
t / ΕΣ ! 8 

ἱκέτης ἔφαψαι ὃ π 

Θάχει δὲ προστρόπα 

NA e "- 

πρόσελθε δεῦρο, καὶ σταθεὶς 

χόμας ἐ ἐμὰς χαὶ τῆσδε χαὶ σαυτοῦ τρίτου, 

Νο 
ἰδεῖν" 1165 

τὸν ἀείμνηστον 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ. 

τε χαὶ γυνὴ; 

1170 

πέλας 
\ e re / 

ere 06 G ti 

LOG ἐν χεροῖν ἔχων 

1179 
€ 2 LA 3? ᾽ὔ -Ὁ 

ὑκτήριον θησαυρόν. Εἰ δέ τις στρατοῦ 
D / 3/2 7 -ἮΝ - CU 

βίᾳ σ᾽ ἀποσπάσειε τοῦδε τοῦ vexpob, 

χαχὸς καχῶς ἄθαπτος ἐχπέσοι χθονὸς", 

4. Ἔριδός τις ἀγών. À peu 
près comme ἔρις seul. 

2. Ταχύνα: σπεῦσον comme 
σπεῦδε ταχέως. Ταχύνας εἴ 

| 

| 
σπεῦσον sont pristous deuxin- | 
transilivement, 

3. ’Idetv comme εὑρεῖν, 

4, Ἔνθα βροτοῖς, ete., où il 
aura son 

célébie ἃ jamais parmi les 
tombeau, qui sera | 

hommes, Edpwevra est une | 

épithète de nature : étenebri- 

cosum. 
1 

5. Ἐς αὐτὸν χαιρόν, juste à 
propos. 

6. ΠΠλησίοι doit étre joint à 
πάρεισιν. 

7. Σταθείς, t’étant placé. 

“Ἱλέτης ἔφαψαι : de telle 
sorte qu'on pe puisse toucher 

au corps d’Ajax sans jorter 

atteinte, dans la personne d’Eu- 

rysacès, aux droits sacrés des 

suppliants. 
9. Ἄθαπτος ἐχπέσοι χθονός, 

qu'il ne soit pas enceveli dans 
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/ | Ὡ ε 17 "Ὁ / 1 
γένους ATANTOS ριζαν ἐξημιημιένος "; 

> “ / PA CO / / 
αὕτως ὅπωσπερ TOVO ἐγὼ τέμνω πλόχον. 
y. ’ + -Ὁ ΄ 
Ἐχ᾽ αὐτὸν, ὦ παῖ, καὶ φύλασσε", μηδέ σε τιβο 

χινησάτω τις, ἀλλὰ προσπεσὼν" ἔχου". 
« CU - - 

Ὑμεῖς τε μὴ γυναῖκες ἀντ᾽ ἀνδρῶν πέλας 
/ 7 3 DATE A 20 5% LUCE A 

TADÉGTUT , ἀλλ᾽ ἀρήγετ, ἔστ ἐγὼ μολὼν 

τάφου μεληθῶ τῷδε, κἂν μηδεὶς ἐᾷ. 
ΧΟΡΟΣ. 

LA , 4 » 

Τίς ἄρα νέατος ἐς πότε λήξει" πολυπλάγχτων" ἐτέων 

ἀριθμὸς [Strophe 4.1] 1185 

\ 2 31 » \ ὃ / 7 
τὰν ATAUGTOY ŒLEV EULOL ορυσσοήτῶν 

7 VA “ / 

μόχθων ἄταν ἐπάγων 
Ὁ δὲ \ ΕἸ ͵7 / 

ανὰ τὰν εὐρώδη Tootay, 1190 

δύστανον ὄνειδος Ἑλλάνων"; 

Ὄφελε πρότερον αἰθέῤα δῦναι μέγαν ἢ τὸν πολύ- 
! 

χοινον Ἅιδαν [Antistrophe 1.1} 1r92 

- ε A - HN e/ 

κεῖνος ἀνὴρ, ὃς στυγερῶν ἔδειξεν ὅπλων 1195 

sa patrie, ἐχπέσοι τῆς ταφῆς 
τῆς ἐν τῇ (πατρώα) χθονί. 

4. Γένους ἅπαντος, etc. 
Construisez :’EËnunuévoc ῥίζαν 

ἅπαντος γένους. Le sens est : 
« Que la racine même de sa 
famille entière soit moisson- 
née » ou « que sa famille soit 
exterminée tout entière. » 

2. Αὐτόν : τὸν πλόχον. --- 
Φύλασσε, fais bonne garde. 

3. Προσπεσών, à genoux. 

4. Ἔχον : sous-entendu τοῦ 
ν:χροῦ. 

ὅ. Τίς ἄρα νέατος ἐς πότε 
λήξει....; Quel est donc, au 
total (νέατος, littéralement, au 
bout) , et à quelle limite finira? 

6. Πολυπλάγχτων, indefes- 
sorum (ἃ cause de leur perpé- 

tuelle révolution). 
7. Δορυσσοήτων équivaut ici 

à πολεμιχῶν. 
8. Ὄνειδος Ἑλλάνων, op- 
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[74 - L/4 

Ελλασιν χοινὸν Αρηΐ. 
r\ / / 14 2 

IG πόνοι T907/0voL πόνων΄. 

ΑΤᾺΣ ΜΑΣΤΙΓΟΦΟΡΟΣ. 

Κεῖνος γὰρ ἔπερσεν ἀνθρώπους. 
» - LA ΄ 

EXELVOS οὔτε στεφάνων 

οὔτε βαθειᾶν χυλίχων 

[Strophe 2.] 

1200 

2 \ / ! ε - 8 
νεῖμεν ἐμοῖ τέρψιν ὁμιλεῖν 

οὔτε γλυκὺν αὐλῶν ὄτοθον, 
3 , 

δύσμορος, οὔτ᾽ ἐννυχίαν 
CA STE " 

4 2 LA 

τέρψιν ἰαύειν 
2 ὧν Ὁ. D? D, LA 
ἐρώτων ἐρῶτῶν ATETAUGEY, ὦμοι. τοοῦ 

Κεῖμαι δ᾽ ἀμέριμνος" οὕτως, 
3 À - NET 

ŒEL πυχιναῖς δούσοις 
ὶ 

J 4 

τεγγόμενος χόμας , 
25 F4 Le ed 4 5 λυγρᾶς μνήματα Τροίας “» 

Καὶ πρὶν μὲν αἰὲν νυχίου 
/ 3 2 \ δείματος ἦν μοι προδολὰ 

χαὶ βελέων θούριος Αἴας" 

probre des Grecs (par sa longue 
résistance). 

4. Ὅπλων.... χοινὸν Ἄρη; 
le fléau réciproque des armes, 

la guerre qui arme les hommes 

les uns contre les autres. 

2. Iscyoyor πόνων, qui en- 
gendrent une suite de maux. 

3. "Exeivos οὔτε στεφάνων 
— τέρψιν iaverv. Ὁμιλεῖν est 
pus 101. transitivement, ainsi 

que ἰαύειν. Il faut donc joindre 

1210 

ὁμιλεῖν τέρψιν στεφάνων (goù- 
ter ensemble le charme des 

couronnes), correspondant à 
ἰαύε!:» τέρψιν ἐννυχίαν ἐρώτων. 
Où... νεῖμεν, "6 γα μας donné, 
permis, ou plutôt comme οὐκ 
εἴασε, ma défendu, empêché. 

4. ᾿Ἀμέριμνος, nullam mei 
curam habens. 

5, Auypüs μνήματα Τροίας, 
φῆ me nunquam sinent fu- 

nestæ Trojæ oblivisci. 
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νῦν δ᾽ οὗτος ἀνεῖται' στυγερῷ 
ETES - 

δαίμονι. Τίς μοι, τίς ἔτ᾽ οὖν 1215 
/ SZ 2 

τέρψις επέσται 5 

Γενοίμαν ἵν᾽ ὑλᾶεν ἔπεστι πόντου 

πρόδλημ᾽ ἁλίκλυστον, ἄκραν 

ὑπὸ πλάχα" Σουνίου, 

τὰς ἱερὰς ὅπως 
/ 3 ΄ 

προσείποιμεν Αθάνας. 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ. 

Καὶ μὴν ἰδὼν ἔσπευσα τὸν στρατηλάτην 
9% ες τὰ - € 

Ἀγαμέμινον ἡμῖν δεῦρο τόνὸ ὃ ὁρμώμενον : 

δῆλος δέ μοὐστὶ σχαιὸν ἐχλύσων στόμα. 1925 

ATAMEMNON. 

Σὲ δὴ τὰ δεινὰ ῥήματ᾽ ἀγγέλλουσί μοι 

τλῆναι χαθ᾽ ἡμῶν ὧδ᾽ ἀνοιμωχτὶ χανεῖν"" 
/ \ ΕῚ - 2 / / 

σέ τοι, τὸν ἐκ τῆς αἰχμιαλωτίδος λέγω. 

Ἢ που τραφεὶς ἂν. υτητρὸς εὐγενοῦς ἄπο 
ΕἸ y εἰν 

ὑψήλ᾽ ἐφώνεις κἀπ᾽ ἄχρων ὡδουπόρεις, 1230 
e 3 ὐδὲ δ τ δὲ Φ 5 / “ 
OT QUOEY ὧν TOU μη ξεν ἀντεστης ὑπερ) 

4, ᾿Ἀνεῖται, devotus est, con- 
secratus est. 

2. ᾿Επέσται, aderit. 
3. "Exeont, émminet. 
4. ἸΠλάχα, souvent plaine, 

ici plateau. Avec ἄκραν : lex- 
trémite du plateaw, du promon- 
toire. 

5.. Τόνδε, que voici. 
6. Χανεῖν, dire. 

7. Ἰζἀπ’ ἄκρων ὡδοιπόρεις, 
et tu porterais haut la tête: 

Littéralement : Et tu marcherais 

sur la pointe des pieds. 
8. Τοῦ μηδέν désigne Ajax, 

qui est mort, 
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χοὔτε᾽ ἢ οὔτε ναυάρ proue μολεῖν 

ἡμᾶς Ἀχαιῶν οὔτε σοῦ διωμόσω, 

ἀλλ᾽ αὐτὸς ἄρχων; ὡς σὺ φὴς, Λἴας ἔπλει 

Ταῦτ᾽ οὐχ ἀχούειν Πα πρὸς δούλων χαχά; 1235 
EAN 

Ποίου χέχραγας ἀνδρὸς ὧδ᾽ ὑπέρφρονα ; 
! 

/ 

7 

ποῦ βάντος" à ποῦ στάντος οὗπερ οὐκ ἐγώ; 

Οὐχ Gp” ̓ λχαιοῖς ἄνδρες εἰσὶ πλὴν ὅδε: 

Πικροὺς" NS τῶν ᾿Αχ:λλείων ὅπλων 

ἀγῶνας" Ἀργείοισι χηρῦξαι τότε, 1940 

εἰ πανταχοῦ φανούμεθ᾽ ἐχ Τεύχρου χαχοὶ", 

χοὺχ ἀρχέσει ποθ᾽ ὑμὶν οὐδ᾽ ἡσσημιένοις 

εἴχειν χ᾽ τοῖς πολλοῖσιν ὃ ἤρεσχεν 'χριταῖς, 

ἀλλ᾽ αἰὲν ἡμᾶς ἢ χαχοῖς" βαλεῖτέ που 

ἢ σὺν δόλο; χεντίσεθ᾽ "οἱ ) οι uévor 1245 

no rüvde μέντοι τῶν τρόϊ πω y! 3 οὐχ ἄν TOTE 

4. Koÿze : ai οὔτε. 7. Εἰ πανταχοῦ — χαχοί, 
2. Ποίου ἀνδρός comme περὶ | si en toute occasion Teucer 

ποίου ἀνδρός. doit nous déclarer criminels. 
3. Ποῦ Bavros. La syntaxe 8. Εΐχειν ἅ. Sous-entendez 

semble exiger ποῖ. Mais βάντος | ταῦτα devant ἅ, 
et στάντος, dont le rapproche- 9. Τοῖς πολλοῖσιν, au plus 

ment semble avoir été consacré | grand nombre de... 

par l’usage, formaient peut-être, 40. ER conviciis. 

aux yeux du poëte, une locu- 11. Σὺν δόλῳ χεντεῖν parait 

tion indivisible. avoir ici le sens de diffamer, 

4. Πιχρούς, fâcheux (pour | comme χαχοῖς βαλεῖν, celui 
nous). d’injurier. 

5. Ἔοιγμεν commeéoïxauev. 12. Οἱ λελειμμένοι. Ἐπ d’au, 
6. Τῶν ὅπλων... ἀγῶνας | tres termes : Οἱ ἡττηθέντες ἐν 

équivaut ἃ ἀγῶνας περὶ τῶν | τῇ γχρίσε'. 
ὅπλων. 43, V, la note suivante. 
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/ / s Ἂ 50 A / 
LATIGTOGLS γένουτ αν οὐὐξνος YOU.OU, 

Ἵ \ / EU Ch / 1 

εἰ τοὺς δίχη νιχῶντας ἐξωθήσομιεν 
Ψ "Ὁ 

χαὶ τοὺς ὄπισθεν εἰς τὸ πρόσθεν ἀζομεν. 
N \ - d mn 

Ἀλλ᾽ εἰρκτέον τάδ᾽ ἐστίν" οὐ γὰρ οἱ πλατεῖς 
5 LA 

οὐδ᾽ εὐρύνωτο! φῶτες ἀσφαλέστατοι, τοῦτ 
2 τ ci “- τ 

ἀλλ᾽ οἱ φρονοῦντες εὖ χρατοῦσι πανταχοῦ. 
\ En A -Ὁ 

Μέγας δὲ πλευρὰ βοῦς ὑπὸ ον ὅμως 
΄ Ε \ 2 € Ni 

ὑᾶστιγος ὀρθὸς εἰς ὁδὸν π ρεύε ται. 
A 

Ka σοὶ 1255 Fa oi πον τοῦτ᾽ τ τὸ φάρμιαχον 
- ΄ “ 7 72, 

ὁρῶ τάχ᾽ δ εἰ μὴ VOUV Χχαταχτησει τινὰ 

à Ζ, 9} 

ὃς ἀνδοὸς οὐκέτ᾽ ὄντος", ἀλλ᾽ ἤδη ae 

θαρσῶν ὑδρίζεις κἀξελευθεροσ στομεῖς" 

Οὐ τ οὐ πεῖς . οὐ μαθὼν ὃ ὃς εἶ φύσιν 

ἄλλον τιν᾽ ἄξεις ἄνδρα δεῦρ᾽ ἐλεύθερον, 1260 
+) \ είς τὰ > \ -"Ὕ» Ξ \ / 
ὅστις πρὸς ἡμᾶς ἀντι σοῦ λέζει τὰ σά: 

NS CS \ / 2 VE JE) / 5 ͵, 

Σοῦ γὰρ λέγοντος οὐχέτ᾽ ἂν υμάθοιμ. ἐγώ" 
Le - DJ DA 

τὴν βάρθαρον γὰρ γλῶσσαν οὐχ ἐπαΐω. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἜΝ € A , CU -- ΄ ÿ 6 

E20 ὑμῖν ἁυφοῖν νοῦς γένοιτο" σωφρονεῖν 

4. ᾿Ἐξωθήσουμεν. Ex τῶνδε 
τῶν τρόπων ne se rapporte 
pas à ce qui précède, mais à 

ce qui suit, et annonce εἶ.... 
ἐξωθήσομεν : « Il n’y aurait 
plus lieu d'établir aucune loi, 

si nous en usions ainsi, si nous 

refusions justice à la partie qui 
a gagné son procès. » 

2. Νοῦν τινά, quelqueraison, 

3. ᾿Ἀνδρὸς οὐχέτ᾽ ὄντος. Gé- 
nitif absolu. 

4. Κἀξελευθεροστομεῖς 
χαὶ ἐξελευθεροστομεῖς. 

5. L10° ὑμὶν ἀμφοῖν νοῦς γέ- 
vo:to. Allusion aux paroles d’A- 
gamemnon, εἰ μὴ νοῦν χαταὺ- 
τήσει τινά (vers 1256). 

6. Σωφρονεῖν comme ὥστε 
σωφρονεῖν. 

: pour 
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΄ A “δὰ - " - ΄, 
τούτου γὰρ οὐδὲν σφῷν ἔχω λῷον φράσαι, 1265 

TEYKPOS. 

Φεῦ + τοῦ θανόντος ὡς ray ῖά τις βροτοῖς 
-“"Ὗ δ = e 

χάρις ' διαρρεῖ καὶ προδοῦσ᾽ " ἁλίσκεται, 

εἰ σοῦ γ᾽ ὅδ᾽ ἁνὴρ οὐδ᾽ ἐπὶ σμιχρῶν λόγων ὃ, 
72 Y + “- τ \ / 

Αἴας, ÊT LOYEL μνῆστιν, OÙ σὺ πολλάχις 
A A / 3/ \ / 

TNY CNY προτεέινῶν προυχᾶμιες ψυχὴν δόρει" 1270 
» ss \ ΄ - 5. 5 / 
ἀλλ᾽ οἴχεται δὴ πάντα ταῦτ ἐρριμμένα. 
3 \ - " D 
A πολλὰ λέξας ἄρτι χἀνόητ᾽ ἔπη; 
Ἵ ΄ 5. ἴω ἦν ὡϑ ὑδὲ κ᾿ À 

ου [LVNILOVEUELS OUXET OUOEY ἡνιχα 

ἑοχέων" ποθ᾽ ὑυᾶς οὗτος ἐγχεχλημένου px - υὰς ς ἐγκεκλημένους, 
DANS Ν 

δ᾽ 

ἤδη τὸ μιηδὲν᾽ ὄντας, ἐν τροπῇ δορὸς" 1275 

ἐοούσατ᾽ ἐλθὼν μοῦνος. ἀμφὶ μὲν νεῶν ορύσατ᾽ ἐλθὼν μοῦνος, ἀμφὶ μ. 
ΕΣ “ Cu 4 

ἄχροισιν ἤδη ναυτιχοῖς ἑδωλίοις 
;" AVE D} / Ξ 3 δὲ ΡΣ ἐ,.. 

πυρὸς φλέγοντος, εἰς δὲ ναυτιχὰ σχάφη 
= ” €, ΄ - 

πιηδῶντος ἄρδην Exropos τάφρων ὕπερ; 
“» -. € 

Τίς ταῦτ᾽ ἀπεῖρξ 
δ τ - ΄ 

ξεν; οὐχ ὅδ᾽ ἦν ὁ δρῶν τάδε, 1280 

ὃν οὐδαμοῦ φὴς οὐδὲ συμιθῆναι ποδί"; 

1. Τοῦ θανόντος.... χάρις, 

la reconnaissance ἃ l’egard du 

mort. 

2. Προδοῦσα (sous-entendu 
τὸν θανόντο). 

8. Οὐδ᾽ ἐπὶ σμιχρῶν λόγων, 
ne minimum quidem. 

4. “Epzxéwv dépend de ἐρρύ- 
σατο (vers 4276). 

5. To unûcv, perdus, morts. 

6. Ἐν τροπῇ δορός, in fuga 

pugnantium, dans la déroute. 

7. Newvy..….. ναυτιχοῖς ἑδω- 

λίοις. Entendez: Τοῖς τῶν vau- 
τῶν ἐν ταῖς ναυσὶν ἑἐδωλίοις. 

Ἄχροισιν.... désigne l'extrémité 
des vaisseaux, la partie qui 
touchait le rivage. 

8. Ὃν οὐδαμοῦ φὴς οὐδὲ 
συμιθῆναν ποδί, quem ne con- 
tulisse quidem pedem unquam 
cum hoste ais. 
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Ἄρ᾽ buiv οὗτος ταῦτ᾽ ἔδρασεν ἐνδικα΄ ; 
% ἡ ὖθ ἢ; \ ἝἭ / 4 

LOT αὐϑις αὑτὸς Εχτορος μόνος μόνου; 
ἘΣ ΔῊ ἃ 

λαχών τε χἀχέλευστος, ἦλθ᾽ ἐναντίος, 
᾽ 7 \ Ὡς 9. 2 / VE 

οὐ δραπέτην τὸν κλῆρον" ἐς μέσον καθεὶς, 1285 

ὑγρᾶς ἀρούρας βῶλον, ἀλλ᾽ ὃς εὐλόφου 
-Ὁ ᾿᾿᾽ -Ὁ eZ τ 

χυνῆς ἔμελλε πρῶτος ἀλμα χουφιεῖν; 
La D "ἃ € / -Ὁ \ ISSN \ 
Où Ὧν 0 πράσσων ταυτα,. σὺν ὃ γὼ πᾶρῶν; 

ὁ δοῦλος, οὐκ τῆς βαρθάρου μιητρὸς γεγώς. 
Ὁ 7 Ὁ 

Δύστηνε, ποῖ βλέπων ποτ᾽ αὐτὰ καὶ θροεῖς: 1200 

Οὐχ οἶσθα σοῦ πατρὸς μὲν ὃς προὔφυ πατὴρ 

ἀρχαῖον ὄντα Πέλοπα βάρδαρον Φρύγα ; 
3 ἃ τι ᾽ 
Ἀτρέα δ᾽, ὃς αὖ σ᾽ ἔσπειρε, δυσσεύέστατον, 

προθέντ᾽ ἀδελφῷ δεῖπνον οἰκείων τέκνων ; 

Αὐτὸς δὲ υητρὸς ἐξέφυς Ἱκρήσσης, ἐφ᾽ à τ50Ὁ 

λαδὼν ἐπαχτὸν ἀνδρ᾽ 6 φιτύσας πατὴρ 

ἐφῆκεν ἐλλοῖς ἰχθύσιν ὃ ιαφθοράν “. 

Τοιοῦτος ὧν τοιῷδ᾽ ὀνειδίζεις σποράν ; 

ὃς ἐκ πατρὸς μέν εἰμι Τελαμῶνος γεγὼς; 

ι. Ὑμὶν.... ἔνδικα; vobis pro- 
Data. 

2. Δραπέτην τὸν χλήρον. 
Allusion à la célébre superche- 
rie du Dorien Cresphonte. Si 
Ajax avait agi comme Cres- 
phonte, ilse serait comporté en 

poltron (δραπέτης) : de là l’ex- 
pression δραπέτην τὸν χλρον; 
le jeton ou la boule d’un pol- 
tron. 

3. ᾿Ἐπαχτὸν ἄνδρ(α), adulte- 
rum. Les intérprètes ne s’accor- 
dent ni sur le fait ni sur les 
personnes auxquelles il est fait 
allusion ici, ni sur le sens des 

mots ὁ φιτύσας πατήρ, qui 

peuvent désigner soit le père 
de la coupable, soit celui d’A- 
gamemnon. 

4. Διαφθοράν équivaut à ἵνα 
διαφθαρείη. 
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" TA 5 . VA Δ 

ἰσχει ζύνευνον LATED 5 ἢ 
VAN 

βασίλεια 

… \ "᾿ , 4 

βλαστὼν ἂν ais σχύνοιμι τοὺ 

σ 

per ον ὡς A 

΄ Lin 55 
οιστευσας ἐμὴν 1300 

ΡΝ “τ 
GE! μὲν Ἣν 

ΕΣ LTOY dé νιν 

Ca πρὸς αἵματος ἢ : 130 
A ΜᾺ A D) PE | , 

οὺς νῦν σὺ TO10iGO’ ἐν πόνοισι χειμένους 
Ν᾽ 9 

ὠθεῖς ἀθάπτους, οὐ es NES 

Εὖ νυν τόδ᾽ 

βαλεῖτε γήμᾶς" 
\ 

ἴσθι, τοῦτον εἰ βαλεῖτέ που", 

τρεῖς ὁμοῦ συγχειμένους. 
΄ - δον 

Ἐπεὶ καλόν μοι τοῦδ᾽ ὑπερπηΒΌΜΜῊΝ 1310 
EU NS nm - “ \ 

θανεῖν προδήλως" μᾶλλον ἢ τῆς σῆς ὑπὲρ 
\ «' Eu nm Ὁ 4 7 ΄ 

γυνάνλος; Ἢ τοὺ σοὺ SUVALLOVOS ns . 

Πρὸς ταῦθ᾽ 6 
» 

4 
è 

nn à ἡ ὅδ. \ 
L υζλλον Ἢ ἦν ἐμοι 

8 

ρᾶ Un τοὐμὸν, ἀλλὰ χαὶ τὸ σόν’ 

με πηυανεῖς τι, βουλήσει ποτὲ 

3 θρασύς. 1315 

ΧΟΡΟΣ. 

Fr 390 - 
Ἄναξ Οδυσσεῦ, χαιρὸν ἢ 

41. Τὰ τῷῶτ᾽ ἀριστεύσας. 

Voy. vers 435 et la note. 
2. Τοὺς πρὸς αἵματος équi- 

vaut ἃ τοὺ: συγγενεῖς. 
8. Οὐδ᾽ ἐπαισχύνει λέγων, 

nec pudet te id profiteri. 
4. Εἰ βαλεῖτέ nov. Joignez 

εἴ πον et suppléez ἄθαπτον. 
5. Βαλεῖτε χηυᾶς, il vous 

faudra d’abord nous frapper - 

(Tecmesse, Eurysacés et moi). 

ἴσθ᾽" ἐληλυθὼς, 

6. ΠΠροδήλως. Comme λαυ- 
πρῶς, ἀνδρείως. 

7. Ἢ τοῦ σοῦ ξυναίμονος. 

Entendez : Ἢ τῇ: τοῦ σοῦ ξυ- 
ναΐίμονος. 

8. Λέγω doit être rattaché 

ἃ χαλόν : Λέγω χαλόν μοι εἷ- 
γαι. 

9. Ἐν ἐυοί, à mon égard. 
10. Καιρόν, ἃ propos 

. Ἴσθι, sache. 

1€ 
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΄ὔ a - \ - 
εἰ μὴ ξυνάψων, ἀλλὰ συλλύσων᾽ πάρει. 

ΟΔΥΣΣΕΥ͂Σ, 

" x : 

Τί δ᾽ ἔστιν, ἄνδρες ; τηλόθεν γὰρ ἠσθόμην. 
- æ Vs 57 2 - 

βοὴν Ἀτρειδῶν τῷδ᾽ ἐπ᾿ ἀλκίμῳ νεχρῷ. 
ATAMEMNON. 

Οὐ γὰρ χλύοντές" ἐσμεν αἰσχίστους λόγους, 1320 

4 AE) me N7 ec ᾽ / 

ἄναξ ᾿Οδυσσεῦ, τοῦδ᾽ ὑπ᾽ ἀνδρὸς ἀρτίως: 

ΟΔΥΣΣΕΥ͂Σ. 

Ποίους: ἐγὼ γὰο ἀνδοὶ συγγνώμην ἔγω εσ Θεῷ ἡσρ VO ROME 

χλύοντι φλαῦρα συυμιδαλεῖν ἔπη χαχά". 

ATAMEMNON. 

Y. ? LA - \ ci “Ὁ ΄ 

Ηχουσεν αἰσχροῦ" δρῶν γαρ NY τοιᾶαυτὰ με. 

ΟΔΥΣΣΕΥ͂Σ. 

Τί γάρ σ᾽ ἔδρασεν, ὥστε καὶ βλάδην ἔχειν; - τ: [5 D ων 
ATAMEMNON. 

” re 72 / A \ La 

OÙ φησ ἐάσειν τόνδε τὸν VELOOV ταφῆς 
ΕΣ 5 \ \ D / ΄ 3 Ὁ 

ἄμοιρον; ἀλλὰ πρὸς βίαν θάψειν ἐμοῦ. 

ΟΔΥΣΣΕΥ͂Σ. 

Ye Efecruv οὖν εἰπόντι τἀληθῆ φίλῳ 
\ δι + AVR Br ne 

σοι υμηδὲν 1GGOY ἢ τορος ςζυνηρέμειν Ω 

1. Μὴ ξυνάψων, ἀλλὰ συλ- 
λύσων, non pour prendre part ) Ρ E E 
ἃ la querelle (ξυγάψων, sous- 

entendu veï40ç), mais pour l'a- 
puiser. Le chœur ditou})ÿowv, 
parce que lui-même veut s’cef- 

forcer d’apaiser le différend. 

2. Κλύειν signifie ici s’en- 
tendre dire,corame au vers 1323 

et comme ἀχούειν au vers 1324. 

3. Evubarety ἔπη χκαχά, 
engager une dispute. 

4. Ξυνηρεμεῖν, vivre en paix 
avec. 
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ATAMEMNON. 

_ Ὁ 2 Li \ ΕΣ 2 A 5 - , \ 

Eur * ἢ γὰρ ELNY οὐχ ἂν εὖ φρονῶν. ἔπει 
\ ἴ Ἵ 

2 9 5 ἐς ΄ - 
φίλον G ἐγὼ μέ γιστον᾿ Ἀργείων νέμω. 

OAYZSEYS, 

Ἄχουέ νυν. Τὸν ἄνδρα τόνδε πρὸς θεῶν 

μὴ τλῆς ἄθαπτον ὧδ᾽ ἀναλγήτως βαλεῖν’ 
« / ù -“ ΄ 

υνηδ᾽ ἡ βία ἢ σε μηδαμῶς νυκησάτω 
Ψ eu “ A δ eu 

TOGOVOE LLUGELV ὥστε τὴν ÔLLNV πατεῖν. 
= A x Ξ ᾿ = # Καἀμοὶ γὴν ποθ᾽ οὗτος ἔχθιστας στρατοῦ, 
7 τ 

ἐξ οὐ ‘xp ἅτησα τῶν Ἄχ εἴων ὅπλων " 

ἀλλ᾽ αὐτὸν ἔμπας ὄντ᾽ ἐγὼ τ τοιό)δ᾽ ἐμοὶ 
2 3 ΄ 4 e! 

οὐχ D ae et ὥστε μὴ λέγειν 
΄ ? 5», N N ὦ 4 e 

ἕν᾿ ἀνδρ᾽ ἰδεῖν ἄριστον’ Ἀργείων, ὅσοι 
V4 … 

Τροίαν ἀφιχόμεσθα, πλὴν AXES 

Ὥστ᾽ οὐχ ἂν ἐνδίχως γ᾽ ἀτιμάζουτό σοι" 
“- ,ὔ 

οὐ γάρ τι τοῦτον, ἀλλὰ τοὺς θεῶν νόμους 
4 

L 
» LA N D? 2 ΄, 3 ΄ 

φθείροις ἄν. Ἄνδρα δ᾽ οὐ δίκαιον, εἰ θάνοι, 

TD Ὁ 
D \ 2 = A 3 No 21 -» à 

ἄπτειν τὸν ἐσθλὸν, οὐδ᾽ ἐὰν μισῶν χυρΐῆς. 
ῃ 

ATAMEMNON. 

OAYESEYS. 

Yo 2 N?9 κ- 3.τ - / 
Evo" ἐμίσουν δ᾽, ἡνίχ᾽ ἦν μισεῖν χαλόν. 

1330 

1335 

1340 

1. Φίλον.... μέγιστον, le | Τοιόνδε est construit ici avec 
meilleur ami. le datif, comme remplaçant 

2. Βία équivaut ici a μένος, | ἔχθιστον (1336). 
iracundia. 4. Ἕν᾽.... ἄριστον, Jortissi- 

3. οντα.. .. τοιόνδ᾽ ἐμοί. αι}. urum, 
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ATAMEMNON. 

Où γὰρ θανόντι χαὶ προσεμοῆναί" σε χρή; 

ΟΔΥΣΣΕΥ͂Σ. 

= ? δ ΄ 2 - RME - 
Μὴ χαῖρ᾽, Ἀτρείδη, κέρδεσιν" τοῖς μὴ καλοῖς. 

ATAMEMNON. 

, 2 αὐ ὑφ᾽ “8 

Τόν τοι τύραννον εὐσεδεῖν ου ῥάδιον. 1350 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 

ει - \ / 3 

Ἀλλ᾽ εὖ λέγουσι τοῖς φίλοις τιμᾶς νέμειν". 

ATAMEMNON. 

\ PEN PU » “- 

Κλύειν τὸν ἐσθλὸν ἄνδρα χρὴ τῶν ἐν τέλει. 

ΟΔΥΣΣΕΥ͂Σ. 

τὰν τὸ - > F 
Παῦσαι" κρατεῖς τοι τῶν φίλων νιχώμενος΄". 

ATAMEMNON. 

\ / AN 

Μέμνησ᾽ ὁποίῳ φωτὶ τὴν χάριν δίδως. 

ΟΔΥΣΣΕΥ͂Σ. 

΄ - LT 

Ὅδ᾽ ἐχθρὸς ἁνὴρ, ἀλλὰ γενναῖός ποτ΄ ἦν. 1355 

ATAMEMNON. 

: τ' ΔΊ ὟΝ ὦ 

Τί ποτε ποιήσεις: ἐχθρὸν GO αἰδεῖ νέχυν: 
ὈΔΥΣΣΕΎΣ. 

Νικᾷ γὰρ ἀρετή με τῆς ἔχθρας πολύ δ. 

4. Προσεμόῆναι, insultare. 
— OÙ... σε χρή, ne devrais- 
tu pas....? 

2. Κέρδεσιν : 
ces. 

3. Τιμὰς νέμειν; avoir de la 

déférence, de la condescendance 
pour. 

4. Κρατεῖς τοι τῶν φίλων 

ici Jouissan- 

νιχώμενος. En d’autres termes: 
« Un acte de condescendance à 

l'égard de fidèles serviteurs ne 
saurait compromettre ta majesté 
royale, » Νιχώμενος est con- 
struit ici et ailleurs avec le 

génitif seul, comme son équi- 
valent Acowyevoc. 

5. Νικᾷ γάρ; etc. Le sens est 
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ATAMEMNON. 

΄ -Ὁ- 3, 1 - 898 

Τοιοίδε μέντοι φῶτες ἔμπληχτοι' βροτῶν᾽. 

ΟΔΥΣΣΕΥ͂Σ. 

H χάρτα πολλοὶ νῦν φίλοι καὖθις πιχροί. 

ATAMEMNON. 

᾽ 

Τοιούσὸ ἐπαινεῖς δῆτα où χτᾶσθαι φίλους"; 1360 

ΟΔΥΣΣΕΥ͂Σ. 

Σχληρὰν ἐπαινεῖν οὐ φιλῶ ψυχὴν ἐ ἐγώ. 

ATAMEMNON. 

Ἡμᾶς σὺ δειλοὺς τῆδε Üz LÉ ἔρα φανεῖς. 
\ 

ΟΔΥΣΣΕΥ͂Σ. 

Ἄνδρας μὲν οὖν Ἕλλησι πᾶσιν ἐνδίχους. 

AFAMEMNON. 

Ἄνωγας οὖν LE τὸν νεχρὸν θάπτειν ἐᾶν; 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 

LES s BV ὦ 

Eyoye® καὶ γὰρ αὐτὸς ἐνθάδ᾽ ἵξομαι", 

ATAMEMNON. 

Ἦ rc) 016 το πᾶς ἀνὴο αὑτῷ “ὃ 
TOVEL . 

ΟΔΥΣΣΕΥ͂Σ. 

= EU , Su ἊΣ "ὦ 

Τῷ γάρ LE UANXOY εἰχὸς ἢ υχυτῷ πονεῖν; 

Πολὺ χρείσσων τῇς ἔχθρας ἐμοὶ 
ἡ ἀρετή ἐστιν. 

1. Ἔμπληχτοι, inconstants, 

2. Βροτῶν fait pléonusme, 
venant après φῶτες 

3. Τοιούσδ᾽ ἐπαινεῖς δῆτα 
σὺ χτᾶσθαι φίλους. Ulysse vient 
de fure allusion ἃ l’amertume 

des paroles prononcées par Aga- 

memnon; Agamemnon répond 

comme si Ulysse avait eu en 

vue l'amertume de ses propres 
En 

. Ἐνῃάδ᾽ ἵξομαι: j'en arri- 
verai Ja, c’est à-dire, je mourrai. 

5. Ἦ πάνθ᾽ ὅμοια πᾶς ἀνὴρ 
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ATAMEMNON. 

Σὸν dou τοὔργον, οὐκ ἐμὸν χεχλήσεται. 

ΟΔΥΣΣΕΥ͂Σ. 

‘Qc à donc! γ χρηστός γ᾽ ἔσει. Ως ἂν ποιήσης', πανταγ ἢ χρηστός γ ; 
ATAMEMNON. 

5 Ὁ ε 2 Ἀλλ᾽ εὖ γε μέντοι τοῦτ᾽ ἐπίστασ᾽, ὡς ἐγὼ 1350 

A Υ / 2 Ἃ » δ \ 17 à ΄ 
σοι μεν νεμοιμ. ON TAGOE χαὶι pets o χᾶριν, 

T \ 2. ww: 2 ΖΝ) A 3/ 2 e © οὗτος δὲ χἀχεῖ χἀνθάδ᾽ ὧν ἔμοιγ᾽ ὁμῶς 
3 » Ÿd 3 A - ἔχθιστος ἔσται. Σοὶ δὲ δρᾶν ἔξεσθ᾽ ἃ pc. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ὅστις ο᾽, Ὀδυσσεῦ, μιὴ λέγει γνώμη σοφὸν 
φῦναι, τοιοῦτον ὄντα, μῶρός ἐστ᾽ ἀνήρ. 13 1 ot 

ΟΔΥΣΣΕΥ͂Σ. 

Ἱζαὶ νῦν γε Τεύχρῳ τἀπὸ τοῦδ᾽ ἀγγέλλομαι", 
ὅσον τότ᾽ ἐχθρὸς ἦν, τοσόνδ᾽ εἶναι φίλος " 
χαὶ τὸν θανόντα τόνδε συνθάπτειν θέλω, 

χαὶ ξυμπονεῖν χαὶ und èv ἐλλείπειν ὅσων 

χρὴ τοῖς ἀρίστοις ἀνδράσιν πονεῖν βροτούς. 1380 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ. 

» -“ » 3 « 

Ἄριστ᾽ Ὀδυσσεῦ, πάντ᾽ ἔχω σ᾽ ἐπαινέσαι 

λόγοισι" καί μ᾽ ἔψευσας ἐλπίδος πολύ. 

αὑτῷ πονεῖ, dans tout ce qu’il 
fait, tout homme a en vue son 

propre intérét."Opota équivaut 
ici à ὁμοίως. 

1. Ὡς ἂν ποιήσῃς, de quel- 
que façon que tu agisses, c’est- 
a-dire soit que tu permettes 

expressément l’inhumation, soit 
que tu m’en laisses la responsa- 
bilité. : 

2. Χρῇς : forme rare, équiva- 
Jente à χρήζεις. 

3. Ἀγγέλλομαι comme ἐπαγ- 
γέλλομαι, ultro profiteor. 

7 
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, \ A\ 3, 

Τούτῳ γὰρ ὧν ἔχθιστος. Ἀργείων ἀνὴρ 
\ 

\ \ 

se Tr Ge γεῦσιν 000 ξ΄ A ENT 
ζῶ 

ὡς ὁστ τρατηγὸς οὗπι 

αὐτός τε YO ξύναιμος ἠθελησάτην 
ζω ” 

λωξητὸν αὐτὸν ἐχέαλεῖν ταφῆς ἄτερ. 

Τοιγάρ σφ᾽ Ὀλύμπου τοῦδ᾽ ὁ πρεσθεύων πατὴρ 
\ / Ξ τὴν A 4 , 

υνήμων τ Ἔρινυς zut τελεσφόρος LLN 1390 
\ 

χαχοὺς χαχῶς φθείρειαν, ρα: ἤθελον 
᾽Ν 

τὸν ἀνδρα λώξαις ἐχξαλεῖν ἀναξίως. 
\ 1 “ 

Σὲ δ΄, ὦ γεραιοῦ σπέρμα Λαέρτου πατρὸς, 
/ » V5 

τάφου μὲν ὀχνῶ τοῦδ᾽ ἐπιψαύειν ἐᾶν, 

ἜΞΩ Un τῷ θανόντι τοῦτο δυσχερὲς ποιῶ " 1395 
“ ΝΡ’ ἘΣ Ὡς 

τὰ δ᾽ ἄλλα χαὶ ξύμπρασσε, χεΐ τινα στρατοῦ 
5 NA 

έλεις χομίζειν 1, οὐδὲν ἄλγος ἕξομεν. 
\ NI Vm 72 ne \ δὲ 

γὼ ὁὲ τάλλα πάντα πορσυνῶ᾽" σὺ Dé 
ΒΡ ν᾿ Ἂς s € “ 5 \ \ 5 

ἀνὴρ καθ᾽ ἡμᾶς ἐσθλὸς ὧν ἐπίστασο. 

OAYESEYS. 

Cu Ν , 
Ἀλλ᾽ ἤθελον μέν᾽ εἰ δὲ μή ̓ στί σοι φίλον 1400 

΄ ANR ES. 3 Je. / \ 1 9 
πράσσειν ταδ᾽ ἡμᾶς, εἰμ. ἐπαινέσας τὸ GOV + 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ. 

4 

Ἅλις" ἤδη γὰρ πολὺς ἐχτέταται 

χρόνος. Ἀλλ᾽ οἱ μὲν κοίλην χάπετον 
Ve χερσὶ ταχύνατε, τοὶ δ᾽ ὑψίδατον 

1. Κομίζειν, efferre mor- 2. Ἐπαινέσας τὸ σόν, sf 
tuum. Jragatus voluntati tuæ. 
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3. 5» 7 ͵ ÿ 1 -Ὁ C2 
τριποὸ αἀμφίπυρον᾽ λουτρῶν ὁσίων 1405 

Ψ» VA ὩΣ: ἢ 2, 
déc ἐπίχαιρον 

3 CA 

μία δ᾽ Ex χλισίας ἀνὸ οῶν ἴλη 
\ € LAN ’ 3 ΄ 

τὸν ὑπασπίοδιον χόσμον“ φερέτω. 
- \ À l4 ? C2 2 / 

Παῖ, σὺ δὲ πατρὸς Ὑ 5 ὅσον ἰσχύεις, 
# A \ \ ul \ 

φιλότητι θιγὼν πλευρὰς σὺν ἐμοὶ 1410 

469 ἐπικούφιζ᾽ * ἔτι γὰρ θερμαὶ τάσὸ ἐπιχούφιζ᾽ " ἔτι γὰρ θερμ 
3/ - 

σύριγγες" ἄνω φυσῶσι μέλαν 
NU κ᾽ - 

μένος. Ἀλλ ἀγε πᾶς, φίλος ὅστις ἀνὴρ 

φησὶ παρεῖναι, σούσθω, βάτω, 
(0 » \ = - ἤν. AA > = 

τῷδ᾽ ἀνδρὶ πονῶν τῷ πάντ᾽ ἀγαθῷ 1415 

χοὐδενί ro λῴονι θνητῶν" 
3 δεν CU 

Αἴαντος, ὅτ᾽ ἦν, τότε φωνῶ. 

ΧΟΡΟΣ. 

æ A - "δ = 
H πολλὰ βροτοῖς ἔστιν ἰδοῦσιν 

- ss \ NET ὃν > N τῷ ΄ 
γνῶναι" πρὶν ἰδεῖν Ô οὐδεὶς μάντις 

- δ -: 
τῶν μελλόντων ὅ τι πράζειδ. 1420 

1. Ἀμφίπυρον, proprement 
igne circumdatum. Joïgnez ἀμ.- 

φίπυρον θέσθε. 
2. Λουτρῶν ἐπίχαιρον, ἰάο- 

neum lavacro. 

3. Toy ὑπασπίδιον χόσμον, 
les armes. 

4. Σύριγγες; les veines o les 
artères. 

5. Ἄνω, en haut, c’est-à-dire 
vers le nez et la bouche. Teu- 
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cer veut dresser le corps afin 
d’arrèter cette perte de sang: 
car μένος désigne ici le sang, 
principe de la force et de la vie. 

6. Κοὐδενί πω λῴονι θνη- 

τῶν : sous-entendu πονήσας. 
7. Ὅτ᾽ ἦν, τότε φωνῶ, je 

dis (je veux dire, j'entends) 
lorsqu’il vivait. 

8. Ὅ τι πράξει, ce qui lui 
arrivera, 



La Bibliothèque The Library 
Université d'Ottawa University of Ottawc 

Échéance Date due 



' 

CE PA 4413 
-A5 1870 
COQ SOPHOCLES. A JAX + 
ACC# 1184815 



CLASSIQUES 
Format petit in-16 

ET DES NOTES EN FRANÇAIS 

(Les noms des annotateurs sont indiqués entre parentheses) 

Ces éditions se recommandent parlapuretedu/texte, 
la concision des notes, la commodité du formater 
l'élégance du cartonnage. 

CLASSIQUES GRECS 

ARISTOPTIANE : Morceaux choisis |(Poyard, professeur na 
lycée Napoléon). 1 fr. 50: 
ELIEN : Morceaux choisis (3. Lemaire, professeur au ἱνούς 

Louis-le-Grand). 1 fr. 
EURIPIUE : Morceaux choisis(Ii. Weil, professeur ἃ la! Fa- 

culté dos lettres de liexançon).. ΕΣ ΕἿΣ 
. LUCIEN: Dela maniere d'écrire l'historre (A: Lebugsur, 
professeur au lycée Louis-le-Gran). 75e 
PLATON : Morceaux choisis (Poyarä),. 2 fr. 
PLUTARQUE : Morceaux choisis des biographies “Talbot. brie 

fesseur aulycée Donaparte)..2 volumex: 1 445 (érecs illuitres, 
Δ vol, 2 fr. — 2. /.es Romains illustres. 1 vol. fr: Cap 

— Morceaux choisis des œuvres morales ΓΝ Kétolaud).e 22 fr. 
SOPHOCLE : Théatre (Tuurnier, r-petiseur 46 philolôgie. 
ecque à l'Ecole »ratique des buutes étudos) : Æjax, Antigone, 

| Elcetre, OEdipea Colone, OËdipe roi, Phuloctete, les Trachinien- 
λ΄ nes. Uhnque tragédie séparément , ὁ 90 

Le méme thédtre, snus notes, 1 vol. ΣΎ ΕΝ 
— Morceaux choisis (Tournier). ' 2 fr. 
XENU PHUN : x Cr μὴ chuisis (de Parnajon, pra 

fr. au lycée Napoléon). 
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